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Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Такі дороги водії називають 
«убивцями коліс». Вороньківська 
сільська рада не мала права ре-
монтувати навіть відрізок у центрі 
села, бо дорога не комунальна, а 
всеукраїнського значення.

• Реальність. Трасі пощастило 
торік під осінь, коли Вороньків-

ську ЗОШ визначили як опорну і її 
планували відвідати перші особи 
держави. Тоді центр Воронькова 
заасфальтували швидко і повні-
стю, але дійшли тільки за перший 
поворот. Пізніше продовжили ас-
фальтування у напрямку Кийлова, 
полагодивши найбільш проблем-
ну ділянку. 

На під’їзді до села шлях ремон-
тували якісно: вирізали карти і ас-
фальтували їх суцільним шаром. 
Але далі у бік Борисполя почалося 
звичне заляпування ям. Можливо, 
дізналися, що вище міністра осві-
ти до Воронькова ніхто не їхатиме. 

Не дивно, що такий ремонт зи-
му не пережив. Поряд із торішні-
ми латками з’явилися нові вибої-
ни, а там, де  заляпували ямки, на-
весні утворилася суцільна смуга 
перешкод. Тепер дорога щільно 
усіяна вибоїнами. Тому на узбіч-
чях можна побачити водіїв, які мі-
няють колеса авто. 

• Перспективи.  Щодо повторного 
ремонту дороги до Воронькова «Ві-
сті» запитали у гендиректора ПрАТ 
«Комунтранс» Олексія Глушка. Він по-
відомив, що на ремонт усіх доріг Бо-
риспільщини службою автомобіль-
них доріг України виділено 350 тис. 
грн. Першочерговість ремонту ви-
значають, виходячи із стану доріг, на-
сиченості руху, наявності автобусних 
маршрутів… До ремонту траси до 
Воронькова черга може дійти протя-
гом двох тижнів. За словами О. Глуш-
ка, відремонтувати усі дороги райо-
ну немає технічних можливостей, а 
виділених коштів замало.

Для порівняння: на ремонт од-
нієї міської вулиці Глибоцька місь-
крадою виділено 199 тис. грн (по-
відомив перший заступник Бори-
спільського міського голови Ми-
кола Корнійчук). 

Тож, швидше за все, скромних 
350 тис. грн на Вороньківську тра-
су може і не вистачити.

ЇЗДА З БАР’ЄРАМИ:
БОРИСПІЛЬ — ВОРОНЬКІВ

 Дорога від Воронькова 
до Борисполя не найгірша 
у Бориспільському райо-
ні, її ремонтували минулої 
осені. Але після зими вона 
нагадує смугу перешкод. 
«Вісті» проїхалися від міста 
до села, щоб показати до-
рогу у картинках.

• Відрізок від повороту з бетонки до Воронькова: коли ямки тільки асфальтом закидали. Найглибші ями 
люди почали закидати цеглою.

НІМЦІ В 
БОРИСПОЛІ

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора

18 квітня Бориспіль від-
відав німецький доктор со-
ціології університетів міст 
Кремс (Австрія)та Майнц 
(Німеччина) Тобіас Хух. Ок-
рім університетської робо-
ти, гість займається журна-
лістикою, видає книги та є 
підприємцем,  членом пар-
тії FDP (вільні ліберали, пар-
тія підприємців) землі Баден 
Вюртемберг. 

Зустріч проходила у примі-
щенні виконкому міської ради. 
Були запрошені представники 
Ради підприємців Борисполя, 
депутати. Зібралося небагато 
— близько 20 осіб. Проходи-
ла зустріч як відкрите спілку-
вання, через перекладача, го-
ворили про взаємодію влади 
із громадою та про демокра-
тію в Європі та Україні. 

«Демократія — це порядок у 
суспільстві, політик не має за-
йматися бізнесом. Коли депута-
ти мають власні інтереси у біз-
несі, демократичне суспільство 
занепадає», — говорив Хух.

На зустрічі був присутній 
ректор Бориспільського інсти-
туту муніципального менедж-
менту при МАУП Валерій Гуля-
ницький. Ректор вручив німцю 
атестат професора місцевого 
інституту.

«Ваша діяльність в якості про-
фесора  у нашому закладі із цьо-
го моменту необмежена, ми бу-
демо раді нашій академічній 
співпраці та сподіваємось на  
результати», — тиснучи руку 
Тобіасу, говорив ректор. 

Зустріч проходила в рам-
ках благодійності, німець зро-
бив благодійний внесок у Бо-
риспільський НВК «Гімназія 
«Перспектива» — 50 тис. грн 
на потреби навчального за-
кладу. Цікавим виявилося те, 
що його перекладач Олена є 
випускницею цього  закладу.

КІНОТЕАТР 
«ЄВРОПА» 
ЗАЧИНЕНИЙ

Ірина ГОЛУБ, фото автора

До переліку об’єктів підви-
щеного рівня небезпеки, з яких 
знято мораторій на позаплано-
ві перевірки, відносяться і кіно-
театри. Бориспільську «Європу» 
перевірити не вдалося.

«Вістям» стало відомо, що у п’ят-
ницю, 13 квітня 2018 року, плану-
валася перевірка міського кіноте-
атру «Європа». Але, як повідомив 
кореспонденту заступник началь-
ника Бориспільського районно-
го відділу ГУ ДСНС України у Київ-
ській області Олексій Каленський, 
орендар зачинив приміщення і не 
допустив пожежного інспектора 
до перевірки. Було викликано на-
ряд поліції та представника вико-
навчого комітету. За результатами 
інциденту було складено прото-
кол про недопуск інспектора. Кі-
нотеатр зачинений. 

У ЦЕНТРІ 
ПРИКРАСИЛИ 
КЛУМБИ 

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора

На Європейській площі Бо-
рисполя перед будівлею місь-
кої ради 18 квітня працівни-
ки КП «ВУКГ» висадили яскра-
ві різнобарвні віоли. Це перші 
квіти, які з’явилися на клумбах  
міста цього року.

Вирощували рослини міські ко-
мунальники КП «ВУКГ» на терито-
рії підприємства. 

«Земля вже тепла, тому сміли-
во можна висаджувати саджанці. 
Ці квіточки —  наша гордість, ми 
щороку їх вирощуємо із насінин 
у теплицях на території вироб-
ничого управління», — розпові-
ла «Вістям» Ольга Клименко, на-
чальник дільниці зеленого госпо-
дарства КП «ВУКГ».

Комунальники запевняють, що 
найближчими днями на інших 
клумбах міста висадять ще квітучі 
рослини — і Бориспіль розцвіте.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

У Борисполі, у центрально-
му парку навпроти монументу 
Невідомому Солдату, буде вста-
новлено пам’ятний знак вої-
нам-героям АТО. 

Будівництво у парку схвилюва-
ло громаду. Заступник міського го-
лови Дмитро Гопанчук на сторінці 
у Фейсбук проінформував, що за-
ливається фундамент під пам’ят-
ний знак воїнам АТО. 

«Вісті» дізналися, що ідея його 
встановлення належить Асоціації 
учасників АТО, опікується робо-
тою депутат міської ради Рустам 
Хамракулов, який також є учасни-
ком бойових дій. Рустам Рахим’я-
нович  повідомив, що ця ідея ви-
ношувалася давно. Він виступав 
із пропозицією перед депутата-

ми. Уже виділено кошти на реалі-
зацію задуманого — 199 тис. грн, 
але цього замало на виконання 
усіх робіт. 

На допомогу прийшов Володи-
мир Шалімов, депутат міськради, 
підприємець. Силами його під-
приємства «АгроБудМеханізація» 

у парку готується основа-фунда-
мент. Пам’ятний знак виготовля-
ється у Коростишеві. За словами 
Хамракулова, це буде гранітна 
плита розміром 2 на 3 м із зобра-
женням України, збоку — викар-
бувано  імена бориспільців, які 
загинули в зоні АТО — це як на-
гадування, щоб уклонитись і по-
молитись. Від ідеї створення стан-
дартизованого солдата з автома-
том  відмовилися. 

ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК У ПАРКУ

• Монумент хочуть установити до 9 травня.
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Наталія ДОЛИНА, 
фото Тетяни ВАСИЛЕНКО

Декомунізували 
дерева і стовпи

Коментарі інтернет-користувачів 
новини про те, що в Києві заборо-
нили білити всі дерева, крім фрук-
тових, здебільшого, негативні або 
із сарказмом. Кияни зазначають, 
що замість того, щоб займатися на-
сущними комунальними пробле-
мами: розбитими дорогами, курін-
ням у громадських місцях, бездо-
мними тваринами, нестачею місць 
у дитсадках тощо — в головах у чи-
новників Київської міськдержадмі-
ністрації завелася «політична тля». 

Втім, їхні опоненти зустріли но-
вину з ентузіазмом. «Нарешті за 
побілку бордюрів запроваджують 
штрафи. Так, як це зробили в Іва-
но-Франківську (адміністративний 
штраф становить від 850 до 1700 
грн). Аби тіко по всій Україні так 
зробили. І таки совок у головах — 
це саме про купу імітацій і марно-
го витрачання ресурсів».

Тема ця виникла не сьогодні і не 
вчора. Заборона побілки вапном у 
Києві розповсюджується  на декора-
тивні дерева і малі архітектурні фор-
ми (бордюри і стовпи) і пов'язана з 
відповідним наказом Міністерства 
будівництва і ЖКГ дванадцятирічної 
давнини. У відповідності з пунктом 
9.1.17 Правил утримання зелених 
насаджень у населених пунктах, за-
тверджених наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та жит-
лово-комунального господарства 
України від 10.04.2006 №105, біли-
ти вапном декоративні дерева і малі 
архітектурні форми забороняється», 
— йдеться в повідомленні Департа-
менту благоустрою та збереження 
природного середовища КМДА. 

Проте широкого розголосу ситу-
ація набула в сезоні 2017-2018 рр.  
Цього року акція відбувається під 
гаслом — «треба позбутися радян-
ського минулого».  

Головні аргументи прихильни-
ків заборони — «побілка дерев і 
бордюрів — це совок, рудимент 
радянського, зокрема, армійсько-
го самодурства і показухи». Україн-
ський бордюр, який побілили, для 
них перетворюється на російський 
поребрик. Ще аргумент — «в Євро-
пі так не роблять». 

Прихильники побілки не уявля-
ють здорове існування дерев без 

традиційної весняної обробки ко-
ри. Побілка — це й захист від шкід-
ників, і оберіг від сонячних проме-
нів, і профілактичний захід, і сво-
єрідний ритуал, що знаменує по-
чаток дачного сезону. Показник 
здорового дерева — це стан його 
кори, а кора — як шкіра. І догляда-
ти за нею потрібно. Сонце, моро-
зи, шкідники-короїди — ці факто-
ри шкодять дереву, а побілка за-
хищає стовбур і, відповідно, дере-
во від зовнішніх стресів. Побілка 
може бути профілактичною або лі-
кувальною. В останньому випад-
ку змінюється склад розчину, і до 

процесу безпосередньо побілки 
можуть додаватися процедури з 
обробки тріщин і ран, що утвори-
лися на корі дерева.

Білити бордюри і стовпи теж є 
доречним, адже зараз чимало лю-
дей з вадами зору. Білий бордюр, 
який можна побачити здалеку, є 
елементарною технікою безпеки.

До речі, існує чимало фотосвід-
чень, що в Європі де-не-де дерева 
білять. І не переймаються, з яко-
го кінця розбивати яйце, не озира-
ються на сусідів.  Можливо, тому і 
живуть по-іншому.

У Борисполі переміг 
здоровий глузд

Заборона білити не має тоталь-
ного характеру, можновладці від-
дають питання на розгляд місцевої 
влади. Тому, попри такий незрозу-
мілий політизований флеш-моб, у 
більшості міст України дерева все 
ж білять. І комунальники, і мешкан-
ці власними силами. У Борисполі  
місцева влада, продемонстрував-
ши здоровий глузд та повагу до 
містян, вирішила не відмовляти-
ся від біління. Радує, що  місцеві 
очільники  підтримують  фахівців, 
які знаються на проблемах і захво-
рюваннях дерев, адже через Бо-
риспіль проходить траса, що зав-
дає місту чимало проблем, зокре-
ма,  шкідливих вихлопів, тож дере-
ва потребують захисту.

СУПЕРЕЧКА: БІЛИТИ ЧИ НІ? 
 Дивна топ - новина ос-

танніх днів викликала диску-
сію:  білити дерева та бордю-
ри заборонено. Це важлива 
ініціатива  в рамках декому-
нізації чи черговий маразм 
можновладців? Чому побілка 
дерев викликала резонанс та 
як цього року діятимуть ко-
мунальники Борисполя, роз-
кажуть «Вісті».

«І зачарується 
білена хата»

Здається, що для борців з деко-
мунізацією історія України почи-
нається з 1917 року. Все, що було 
до цього, всі національні традиції 
для них не існують. Проте білий 
колір, побілка хати і дерев завж-
ди були національною традицією, 
притаманною саме українському 
менталітету. Основним типом тра-
диційного житла в Україні була  бі-
лена ззовні та всередині будівля. 
Цей тип української хати був най-
більш визначальною етнографіч-
ною ознакою українського наро-
ду. Біла хата, білі дерева, біла со-
рочка, білий рушник, біла свитка, 
біла душа — невід'ємні риси по-
буту і духовного життя щирого 
українця. Не випадково у видат-
них українських поетів і митців ча-
сто зустрічаються такі слова:

«А я думаю, що ми, коли спимо,
В білій хаті над світами 
летимо.
І дивується земля: 
«Ну звідки сон цей?»
Біла хата з рушниками 
летить до сонця,
Жаль мені садка і річки,
й сиву м’яту,
Будем разом пильнувати 
нашу хату.»

Пісня «Ластівка», 
сл. М.Ткач, муз. О.Білаш

«Село! І серце відпочине.
Село на нашій Україні –
Неначе писанка село,
Зеленим гаєм поросло.
Цвітуть сади, біліють хати…»

Тарас Шевченко

«Біла, з теплою солом'яною 
стріхою, архітектурна прама-
тір пристанища людського. Не-
замкнена, повсякчас відкрита для 
всіх, житло просте, як добре сло-
во, й законне, немовби створи-
ли його не людські руки, а сама 
природа, немовби зросло воно, 
як плід, серед зелені і квітів.»

Олександр Довженко

«І зачарується білена хата
З сонця пахучого на столі.»

Іван Драч

ДО ТЕМИ

• Перший заступник Бориспіль-
ського міського голови Микола 
КОРНІЙЧУК:

— Міська влада підтримує сезон-
ну побілку дерев. У  Соцмістечку, де 

мешкають переважно  літні люди, 
дерева вже побілили. Містяни вдяч-
ні за це, кажуть, що мікрорайон має 
святковий, урочистий вигляд.

• Викладач біології Бориспіль-
ської гімназії «Перспектива» Лідія 
Нагаєва:

— Вважаю, білити дерева до-
цільно. Це санітарна обробка, за-
побігання грибковим захворю-
ванням дерев. Уявіть, скільки лю-
дей зараз гуляє в парку, зокрема 
дітей. Це їхня безпека, антибак-
теріальний захист від грибків, 
адже дерева хворіють так само, 
як і люди. Дерева білили завжди, 

це лише другий рік поспіль така 
дискусія.

• Заступник директор КП «ВУКГ» 
Володимир АВРАМЧУК:

— Вважаю, що дерева потрібно 

білити. Це було започатковано ще 
нашими дідами. Не були наші ха-
ти золотими, але були білими. Це і 
зараз прикрашає місто, робить йо-
го світлим. Побілка вапном не шко-
дить деревам, навпаки, захищає їх 
від шкідників. Мені науковець роз-
повідав, що  побілка для дерев ко-
рисна. Раніше у Борисполі білили 
дерева два рази на рік, до Великод-
ня і до Дня міста. Колись і в лісосму-
гах білили. Зараз, на жаль,  робочих 
рук не вистачає, проте робити це 
будемо. Обов'язково — на вули-
цях Київський Шлях, Героїв Небес-
ної сотні, Лютневій, у центральному 
парку. Це не такі великі гроші. 

• Садівник-практик Володимир 
Землянських:

— Фруктові дерева треба бі-
лити обов'язково, щоб не було 
сонячних опіків. Це небезпеч-
но для дерева не лише літом, а 
й взимку, в мороз.  Пригріє сон-
це, південна сторона нагрієть-
ся, кора тріскається, дерево от-
римує опік. Фарбувати потрібно 
білим кольором, який відбиває 
до 90% променів. Побілка захи-
щає стовбури і гілки від перегрі-
ву. Сприйнятливими до випро-
мінювання є молоді саджанці. 
Білити їх рекомендують восени 
та навесні.

• У Бориспільському КП «ВУКГ» обіцяють обов'язково побілити дерева на центральних вулицях міста.

• На стовбурах дерев у парку 
пошкоджена кора.

• Вважається, побілка лікує 
рани на деревах.

ДУМКИ З ПРИВОДУ
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 ВИСОКЕ ЗАДИМЛЕННЯ

БУКВА ЗАКОНУ

ГАНЬБА ПАЛІЯМ 
І НЕ ТІЛЬКИ

 Весняний сезон на Бориспільщині пахне димом, чадом 
і супроводжується смогом. Місцеві палять листя, гілки, ба-
дилля з городу та побутові й пластикові відходи. Хто вин-
ний і що робити?

Оксана ПАВЛОВА

Густий дим піднімається зі скром-
ного двору, що на вул. Шевченка в 
Борисполі, поряд із ЖК «Левада». 
На майданчиках гуляють діти…  Від 
диму нічим дихати, він стелиться на 
сусідські обійстя, огортає багатопо-
верхівки, у повітрі тхне гаром... Під-
ходжу до скромного двора, звідкіля 
піднімається стовп диму, стукаю, ви-
ходить хазяйка-пенсіонерка. «Майте 
совість! Навіщо палите!? Це ж шкід-
ливо!» — почала я емоційно.

«А що робити? Покронували де-
рева, серед двору ціла гора гілля. 
Куди його дівати? Хто  забере? Са-
ма не справлюсь, то й палю. А то-
бі яке діло?» — відповіла жінка ще 
більш емоційно і зачинила хвірт-

ку. На тому й розійшлися. Диму 
не поменшало. 

Як боремося?
У соцмережах тема спалювання 

актуально обговорюється і засуджу-
ється бориспільцями, однак від того 
вогнищ не меншає. Поодинокі місь-
кі депутати, наприклад, Ярослав Го-
дунок, Ілля Луців — демонструють 
супротив паліям (об’їжджають зони 
задимлення, розмовляють з паліями 
тощо), однак роблять це несистем-
но, тому безрезультатно. 

Представники патрульної полі-
ції повідомили на апаратній нара-
ді, 16 квітня, що за минулий тиж-
день до них надійшло 10 викликів 
зі скаргами на паліїв, патрульними 

було складено 4 протоколи. Не гу-
сто! Згідно зі статтею 77-1 КУпАП, 
«самовільне випалювання рослин-
ності або її залишків» тягне за со-
бою накладення штрафу на грома-
дян від 170 до 340 грн, на посадо-
вих осіб — від 850 до 1 190 грн. 

Відділ благоустрою Бориспіль-
ської міськради у боротьбі з па-
ліями традиційно пасе задніх. Не 
маючи керівника відділу, схоже, 
не можуть похвалитися і прото-
колами на порушників, — не ли-
ше паліїв, а й тих, хто незаконно 
торгує у центрі міста.

Заступник директора КП «ВУКГ» 
Володимир Аврамчук проблему 
із палінням вбачає у недобропо-
рядності жителів, які або палять 
непотріб, або підкидають його на 
зупинки, зелені зони, до багато-
поверхівок, щоб міські комуналь-
ники його вивозили.  «Зранку на 
вул. Київський Шлях гори мішків 
зі сміттям, яке привезено із при-
ватного сектору. Чому? Бо чимало 
жителів не укладають договорів на 
вивезення непотребу, а це 32 грн 

на місяць. Тому і спалюють сміття у 
своїх дворах або підкидають туди, 
де воно вивозиться цивілізовано. 
Це стара проблема і небезпечна: 
шкодить здоров’ю і несе пожежну 
небезпеку», — коментує ситуацію 
Володимир Іванович. 

Звідки дим?
Спалюють сміття скрізь: у при-

ватних дворах, на території кому-
нальних чи державних підприємств 
та закладів міста, на кладовищах і 
вздовж лісосмуг… Це яскравий до-
каз того, що місцева система  бла-
гоустрою гальмує. На фоні хаосу зі 
спалюванням непотребу Бориспіль 
досі не виробив злагодженої сис-
теми роботи міськвиконкому, де-
путатського корпусу та правоохо-
ронних органів проти проблеми зі 
спалюванням сміття. «Канули в ле-
ту» вечірні рейди-перевірки із ЗМІ з 
метою виявлення порушників-палі-
їв. Немає роз’яснювальної роботи з 
населенням. Сліпа гра у «мовчанку» 
— красномовний дозвіл спалювати. 

Екологи наголошують, при 
згоранні тонни рослинних за-
лишків у повітря вивільняєть-
ся майже 9 кг мікрочастинок 
диму.  До складу викидів вхо-
дить пил, окиси азоту, важкі 
метали та низка канцероген-
них сполук, вивільняються ді-
оксини — одні з найотруйні-
ших для організму людини 
речовин. Відомо, що із сухою 
травою та опалим листям го-
рить і безліч іншого сміття, що 
посилює забруднення атмос-
фери. Так, при згоранні поліе-
тиленового пакету в повітря 
йде до 70 різноманітних хіміч-
них сполук , більшість з яких 
отруйні. Щільний чорний дим 
від горіння пластикового сміт-
тя містить канцерогени. 

Особливо відчувають за-
димлення ті, хто страждає на 
бронхіти, бронхіальну астму, 
риніти чи тонзиліти. 

• Бориспільські надзвичайники виїздили на гасіння пожеж сухої трави 10 разів.

— Пожежі у дикій природі — 
явище не виняткове. Йдеться не 
про людський чинник, а загоран-

ня від удару блискавки. Віковіч-
ні лісові масиви, насамперед тай-
га, так омолоджуються, рослинні 
угрупування змінюються, а через 
сотні років усе повертається до то-
го ж стану. 

Людина у природі —  носій про-
блем. Пожежі, влаштовані нею, —  
удар по екосистемі. Звична карти-
на: горить суха трава чи очерет. 
Так «розважаються» не лише діти, 
а й дорослі.  Декому здається, що 
натомість виросте краща рослин-
ність. Попіл, що залишається, зви-
чайно, є добривом, але за складом 
не той, що утворюється від перег-
нивання органіки. 

Про шкідливий вплив диму на 
довкілля і здоров’я людей говори-
лося багато, та марно, бо люди ма-

ють обмаль знань про природу як 
цілісний організм. Скільки живих 
істот мешкають у сухій рослин-
ності! Погодьтеся, загибель у по-
лум’ї  зайченяти чи їжака викли-
кає емоції. А скільки дрібних тва-
ринок, комах забирає вогонь! Гри-
зуни, ящірки, жаби і ропухи гинуть 
від диму. А скільки комах перетво-
рюються на попіл! 

Усі пам’ятають «підхід» до при-
роди за радянських часів. Як мог-
ло статися, що Союз, маючи потуж-
ну наукову базу, талановитих вче-
них, сформував хибне ставлення 
до природи, поділивши живих іс-
тот на «корисних» та «шкідливих»? 
Довкілля — цілісне, і втрата кож-
ної зі складових болісно познача-
ється на природі загалом. Людина 

вважає більшість комах шкідника-
ми. Але вони є складовою природ-
них угрупувань. 

Вбачаю, що багато проблем у 
нас через невігластво людей, які 
забруднюють навколишнє середо-
вище пластиком, гумою, які спа-
люють відходи і сухостій. Радив 
би усім замислитися над власни-
ми вчинками і їхніми наслідками.

Дарина ЧЕРПАК

«ПРОБЛЕМИ ЧЕРЕЗ НЕВІГЛАСТВО ЛЮДЕЙ»

Ігор ЗЕМЛЯНСЬКИХ,
орнітолог

Нагадаємо, що спалювання 
рослинних залишків є прямим 
порушенням законодавства, а  
саме: ст. 50 Конституції Укра-
їни, ст. ст. 12 Закону України 
«Про охорону навколишньо-
го природного середовища», 
ст. 16 Закону України «Про охо-
рону атмосферного повітря», 
п.п. 3.6.14., 3.7.4.  Правил утри-
мання жилих будинків та при-
будинкових територій, п.п. 3.6., 
6.4.2. Правил утримання зеле-
них насаджень у містах та ін-
ших населених пунктах Укра-
їни, Закону України «Про бла-
гоустрій в населених пунктах».

Дії, що є порушенням зазначе-
них норм законодавства, тягнуть 
відповідальність відповідно до 
ст. 77-1 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення.

ОТРУТА В ПОВІТРІ

За минулий тиждень 
до  патрульної поліції 

Борисполя надійшло 10 
викликів зі скаргами на 
паліїв, було складено 4 

протоколи.
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 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ  У ЦЕНТРІ УВАГИ

 СУЧАСНИЙ ПІДХІД

 ОГОЛОШЕННЯ

«Ми побували на території по-
лігону. На власні очі побачили, як 
сміттєзвалище викидає фільтрати і 
забруднює довколишнє середови-
ще. Керівник полігону усі звинува-
чення відкидає і киває на інші фір-

ми. Ми поспілкувались із головою 
села, яка висловила готовність 
боротись зі скандальною компа-
нією. Ми почули слова підтримки 
від місцевих жителів, які потерпа-
ють від отруйної діяльності полі-
гону. Зафіксували постійний рух 
сміттєвозів на території. Ми буде-
мо ініціювати збір підписів серед 
жителів села і вживатимемо захо-
дів для ліквідації діяльності поліго-
ну», — розповіли правозахисники 
«Стоп корупції».

Журналістами та правозахис-
никами ГО «Стоп корупції» разом 
із залученими екологами нео-
дноразово проводилось вивчен-
ня зазначеного полігону на пред-
мет наявних законних підстав йо-
го функціонування, дотриман-
ня технологічних та санітарних 

норм, правил пожежної безпеки 
тощо. Залучені спеціалісти-еко-
логи зафіксували грубі порушен-
ня, пов’язані з експлуатацією та 
утриманням полігону, що може 
призвести до екологічної ката-
строфи місцевого значення (зо-
крема, зафіксовано перевищен-
ня викидів забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря, утво-
рення та утилізації фільтрату, 
засмічення леткими фракціями 
прилеглої до полігону території 
тощо). Наразі ГО «Стоп корупції» 
співпрацює з контролюючими та 
правоохоронними органами що-
до вжиття ними відповідних за-
ходів, скерованих на припинен-
ня незаконних дій та запобіган-
ня порушень із боку утримува-
чів полігону.

АКТИВІСТИ НА 
СМІТТЄВОМУ ПОЛІГОНІ 

 У ході недавньої пере-
вірки у складі спеціальної 
екологічної комісії, до скла-
ду якої входить «СтопКор», 
активісти дізналися і поши-
рили інформацію про пору-
шення норм на сміттєвому 
полігоні, що в селі Глибоке, 
поблизу Борисполя.

СОРТУВАННЯ 80 ЛЕВЕЛА

Олена ШЕВЧЕНКО

Один із сюжетів програми 
Дмитра Комарова «Світ нави-
воріт», що транслюється на ка-
налі 1+1, був присвячений сор-
туванню сміття в Японії. 

У кожній багатоповерхівці цієї 
країни є спеціальне приміщення, 
в якому відбувається розбір непо-
требу, призначеного на перероб-
ку. Мешканці мають ключ від цієї 
комірки, за потреби вони відчи-
няють її і самотужки розкладають 

вживані речі по незліченній кіль-
кості різноманітних резервуарів. 
Папір, пластик, скло, використа-
ні батарейки, баночки з-під соку, 
пива, їжі для котів, зарядки і чох-
ли від телефонів, навушники, па-
кети-кульки, диски, поламані дитя-
чі іграшки... Це неповний перелік 
того, що добропорядні японці ма-
ють власноруч розсортувати. Ка-
жуть, що їм чинити інакше не доз-
воляє турбота про карму. Та трохи 
знаючись на їхній культурі, можу 
резюмувати: так, і карма, і загаль-
ний осуд чи схвалення вчинків, і 
виховання зі школи відповідаль-
ного ставлення до власного здо-
ров’я, і державна політика, де до-
бробут кожного є основою здоро-
вого суспільства, і система штра-
фів і заохочення мають значення. 
Тому чистота в Японії ідеальна. 
Але за нею стоїть копітка праця 
багатьох інстанцій, і насамперед, 
самих японців.

У п’ятницю, 20 квітня, у 
Борисполі до Дня довкілля 

міська влада закликає 
бориспільців приєднатися до 

роботи комунальників та разом 
навести лад у місті.

Олександр ПОГРЕБНЯК, фото автора

«Вісті» запитали у мешканців міста про їхні методи утилізації су-
хої трави та листя та чи знають вони про небезпеку від спалюван-
ня сміття. 

СЕРГІЙ, студент: 

— Негативно ставлюся до спалювання. 
Навесні хочеться гуляти на вулиці та ди-
хати свіжим повітрям, а не димом, який 
небезпечний для організму. Зважаючи 
на стан екології,  нам ще не вистачало 
проблем з органами дихання. Навчити 

людей компостувати можна методом ді-
алогу та ознайомлення з можливими на-

слідками спалювання. 

МАРІЯ, офіціант:

 — Погано ставлюсь, це шкідливо. 
Знаю, що у Європі рослинним відходам 
знаходять застосування у вигляді бри-
кетів для отримання газу. Думаю, що по-
рушників треба штрафувати за незакон-

не спалювання сухої трави та сміття — це 
найефективніший спосіб боротьби.

РОМАН, завідувач санітарно-медичної 
служби в селі Петропавлівське : 

— Від  диму страждають легені, брон-
хи та верхні дихальні шляхи. Живу в при-
ватному секторі, тому користуюся ком-
постною ямою і використовую компост 

як добриво. Ми сортуємо сміття і відда-
ємо на переробку. Якби була організація, 

яка б збирала рослинні залишки, то люди 
б не спалювали.

МАРИНА, вчитель екології та біології: 

— Від диму страждають люди з хронічни-
ми захворюваннями дихальних шляхів. Хі-
мічні елементи, що вивільняються з димом, 
призводять до ускладнень хвороб дихаль-
ної системи, спричиняють алергічні реак-

ції. Відучити людей спалювати сміття можна 
тільки штрафуванням у такому розмірі, щоб 

людина двічі подумала, перш ніж палити.

ДІАНА, школярка:

 —  Я проти спалювання. Дим у повітрі 
— це непрємно. Я живу в квартирі і ма-
ло знаю про вплив спалювання, але бу-
ває ввечері нічим дихати, не можна про-
вітрити кімнату. Думаю, людям треба по-

яснювати, що розводити багаття із сміття 
— це погано.

«ВІДУЧИТИ ЛЮДЕЙ 
СПАЛЮВАТИ СМІТТЯ МОЖНА 
ТІЛЬКИ ШТРАФУВАННЯМ»
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 НЕ ТАКИЙ  КАДРОВА РОТАЦІЯ

 НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ

Суспільство

Тетяна ХОДЧЕНКО

Представники ТОВ «СКАЙВЕЛ 
Україна» побували в Борисполі із 
рекламою дорогого електробу-
са Skywell, який запропонували 
придбати для громадських пере-
везень. Пропозицію у міській раді 
вислухали, проте відповіді не да-
ли, думають.

Шикарно та дорого 
LED-освітлення, система клі-

мат-контролю, подвійні склопаке-
ти, комплексна система відеонаг-
ляду із місця водія — усе це про 
китайський електробус Skywell. 
Як запевняють представники фір-
ми, він є надійний, економічний і 
екологічний. Підприємство-вироб-
ник входить до трійки найбільших 
та найвідоміших виробників елек-
тричних автобусів у Китаї. 

За показниками, електробус 
просто технічно обслуговується, 
дозволяє у 10 разів скоротити ви-
трати на пальне, має антикорозій-
ний захист на 50 років експлуатації 
та не забруднює середовище. 

 «Міф про неякісний китайський 
метал не діє, цей автобус найви-
щої якості! Порівняйте із  Iphon…» 
—  запевнив Арсеній Абдураїмов, 
представник фірми виробника елек-
тробусів під час презентації Skywell.

Батарея до електробуса коштує 
близько 90 тис. доларів, працювати 
вона має при температурі від -300 С 
до +500 С. Деградація батареї скла-

дає 20% за 14 років її експлуата-
ції. Часу на зарядку вона потребує 
від 30 хв. до 1,5 години. За словами 
представника фірми, при тестуван-
ні взимку електробус проїхав 450 км 
по трасі із увімкненим опаленням 
без дозарядки. У  міському режимі 
він має проїжджати близько 300 км. 
Електробус місткий, залежно від ти-
пу, дозволяє одночасно перевозити 
від 60 до 86 пасажирів. Габарити йо-
го немалі: від 8 до 12 м у  довжину. 
Гарантійний термін експлуатації ав-
тобуса — 3 роки, гарантія на заряд-
ний акумулятор та батареї — 5 ро-
ків, а коштує авто майже 9 млн грн.

За і проти
Прихильники, як і противники 

«китайця» висловили свої думки. 
Так, деякі депутати виступили в 
підтримку купівлі електробуса. На-
приклад, Ярослав Годунок, секре-
тар міської ради, знайшов шляхи 
придбання транспорту з передба-
чених коштів для енергозбережен-
ня, де майже 30 млн грн бюджет-
них грошей. 

Питання можливого маршруту по 
місту електробуса та місце для ніч-
ного паркінгу вже звучало. Розмісти-
ти підрозділ з експлуатації громад-
ського транспорту вже передбачили 
на території КП «ЖРЕУ». А от стосов-
но можливого маршруту пропози-
цій багато: вздовж вул. Київський 
Шлях, від мікрорайонів Нестерівка, 
Лозівка до аеропорту. Є думки, що 
для громадського транспорту такий 
великий автобус не підійде, його га-
барити не дозволяють маневрувати 
в умовах міського режиму. 

А ви знали? 
Новий автобус українського ви-

робництва, наприклад бориспіль-
ського, який збирається на підпри-
ємстві, що в селі Проліски, «БАЗ-
Еталон», коштує близько 1 млн 200 
тис. грн. Кількість місць —  32, а га-
рантія на цей автобус 2 роки. Або 
черкаського виробництва дизель-
ний міський автобус «Богдан» кош-
тує 1 млн 76 тис. грн, кількість сидя-
чих місць — 32, строк експлуатацій-
ної гарантії становить 2 роки. Їх тре-
ба заправляти дизельним пальним, 
яке коштує понад 20 грн за літр, а 
строк гарантії цих автобусів на рік 
менший, ніж у китайця. Їх легко і де-
шево ремонтувати, є запчастини. 
Ціна відрізняється майже у 8 разів! 

Проста арифметика
Щоб на перевезеннях компен-

сувати ціну електробуса, а це май-
же 9 млн грн, він щодня протягом 
10 років має перевозити по 500 па-
сажирів за день, а ціна квитка має 
становити 5 грн. За ці роки строк 
експлуатаційної гарантії електро-
буса закінчиться. І це без ураху-
вання щоденного заряду батареї 
та плати за електроенергію, ви-
трат на зарплатню водія, витрат-
ної частини на техобслуговування 
чи дрібні ремонтні роботи.  

«Китаєць» — 
не конкурент

Українськими дорогами такі 
електробуси тестуються із січня 
цього року. Жодне місто в Украї-
ні поки не наважилось придбати 
такий громадський транспорт. Чи 
потрібен дорогий «китаєць» Бори-
сполю,  вирішуватимуть на тран-
спортній та бюджетній комісіях 
міськради. Міські ж перевізники 
переконані, що електробус для 
них не створить конкуренції. 

ЕЛЕКТРОБУС 
ЗАБРАКУВАЛИ

 Після децентралізації 
чимало українських міст 
впроваджують комуналь-
ний громадський тран-
спорт. У Борисполі про 
цю необхідність думають, 
тому і презентували китай-
ський електробус за 9 млн 
грн, компенсація вартості 
якого — 10 років. Усі «за» 
і «проти» можливої по-
купки вивчали «Вісті».

Тетяна ВАСИЛЕНКО

До Міжнародного дня ромів, 
який у всьому світі відзначаєть-
ся 8 квітня, в найбільш заселено-
му ними населеному пункті Бо-
риспільського району — селі Го-
ра — говорили про проблеми 
ромської національної меншини.

«Ми хочемо жити, як усі люди, 
без упередженості. Більшість з нас 
не має освіти, тому ми мріємо про 
грамотне майбутнє наших дітей, 
щоб вони могли закінчити школу,  
інститут, і в майбутньому допома-
гали нам та іншим незахищеним 
ромам. Хочемо бути повноцінни-
ми громадянами України. Ми по-

требуємо допомоги, ставлення до 
нашої національності без упере-
дженості», — наполягають роми.

У рамках реалізації право про-
світницького проекту Міністерства 
юстиції України «Я маю право» що-
до інформування населення напе-
редодні Міжнародного дня ромів у 
виконавчому комітеті Гірської сіль-
ської ради було організовано зу-
стріч за участю начальника Бори-
спільського МР відділу ДРАЦС Ва-
лентини Прохорової, секретаря ви-
конавчого комітету сільської ради 
Людмили Шершень та мешканців 
Гори ромської національності. 

Збиралися заради обговорення 
та шляхів вирішення проблемних 
питань щодо реєстрації шлюбу та 
реєстрації місця проживання ромів. 
Зустріч пройшла із позитивним на-
строєм — було вирішено кілька 

проблемних питань меншини. Ін-
теграція в українське суспільство 
ромської національної меншини на 
сьогодні є соціально значущим пи-
танням. Основними проблемами 
ромів в Україні є  наявність фактів 
упередженого ставлення до них, їх-
ній низький освітній рівень, відсут-
ність у більшості документів, що по-
свідчують особу та місце проживан-
ня, а також свідоцтва про державну 
реєстрацію актів цивільного стану. 

Це цікаво
Поселення ромів у Горі утвори-

лося в 1996 році. За словами пред-
ставників ромської національнос-
ті, невелика їхня частина вже тоді 
проживала у селі, більшість пере-
їхала з Дніпропетровської області, 
РФ та Казахстану. 

«Зараз тут проживає понад 200 
осіб, десь 28 сімей по 7-15 осіб у 
кожній, здебільшого, це молодь. 

Із кожним роком нас більшає», — 
розповідають роми. 

Майже 20 % населення потре-
бують документування. Є потре-
ба в отриманні свідоцтв про на-
родження та паспортів, але для 
цього не вистачає когось із бать-
ків або інших довідок, яких от-
римати немає можливості. Через 
необізнаність або неосвіченість,  
люди не знають, куди звернути-
сь за допомогою. Представники 
виконкому Гірської сільської ра-
ди часто допомагають ромам у 
наданні  інформації. 

«Жінки-роми — це домогоспо-
дарки, до їхніх обов’язків входить 
побут, збереження затишку та до-
гляд за дітьми. Чоловіки  у них пра-
цюють, хоча без офіційного працев-
лаштування», — жаліються роми. 

Хоча це кочівний народ, але на-
разі переїзд ними не обговорюєть-
ся. Кажуть, життя в Горі подобаєть-
ся, вважають, що тут і лишаться.

РОМИ ХОЧУТЬ ЖИТИ ПО-НОВОМУ

• Китайці просять виділити 1,5 га землі в Борисполі під зведення заводу зі збору електротранспорту, 
натомість обіцяють робочі місця. Офіційний Бориспіль поки думає.

У ЯГОТИНСЬКОМУ 
РАЙОНІ НОВИЙ 
ГОЛОВА РДА

У Яготині представили ново-
го голову РДА Василя Шмига-
новського. Для цього до міста 
приїхав губернатор Київської 
області Олександр Горган.

Пан Горган поставив завдання, 
над реалізацією яких має пра-
цювати новий керівник спільно 
з органами місцевого самовря-
дування, депутатським корпу-
сом та сільськими радами. За йо-
го словами, низова ланка керів-
ництва є найближчою до людей 
та знає усі проблеми. Керівник 
області зазначив, що у травні 
планує провести в Яготині низ-
ку нарад обласного рівня. Ново-
призначений голова у короткій 
промові дякував за довіру і по-
обіцяв, що продовжить працю-
вати задля покращення життя 
жителів району.

У злагодженій роботі з новим 
керівником району не сумніва-
ється й мер міста Наталія Дзюба, 
яка, вручивши символічну булаву, 
запевнила, що все буде добре між 
органами влади міста та району.

Нагадаємо, що пана Шмига-
новського призначено, згідно 
з розпорядженням Президен-
та України Петра Порошенка від 
07.04.2018 року №60/2018-рп, 
зі строком випробування один 
місяць та оплатою праці відпо-
відно до законодавства. Шми-
гановський — особистість не-
пересічна: кажуть був помічни-
ком-консультантом екс-нарде-
па-регіонала Василя Грицака, 
лобіста концерну «ЄДАПС».

Також із 1981 по 2010 рік 
Ш м и га н о в с ь к и й  п р оход и в 
службу в органах МВС у Яготи-
ні. Очолював відділення пен-
сійного фонду в Переяславі та 
Яготині. Його знають як жор-
сткого керівника та борця за 
порядок. Що й підтвердила йо-
го перша апаратна нарада. На 
ній, окрім загального ознайом-
лення, новопризначений  ке-
рівник району звернув увагу 
присутніх на дотримання вну-
трішнього службового розпо-
рядку, загальних правил етич-
ної поведінки, виконавчої дис-
ципліни та функціональних 
обов’язків держслужбовцями.
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

м.Бориспіль, вул.Київський Шлях, 41. Тел.: (4595) 5-46-46, 0-67-407-07-58

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’яСамолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я

СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА «ВЕГАС» ЦЕ:
Найсучасніше обладнання • Передові технології у діагностиці та лікуванні

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

Сучасні лазерні технології
Видалення небажаного волосся назавжди, безболісно
Сучасні лазерні технології
Видалення небажаного волосся назавжди, безболісно

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

*з 01.07 по 31.07.2017 р.*з 01.07 по 31.07.2017 р.

*

нннннннннннннннннннтггеннннннннннннннннннннннннннннн)))ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидииииииииииии послуслуслувв д оввидиииииииииииииииииии послу

www.i-visti.com№15 (924), 20 квітня 2018 р. телепрограма  оголошення  реклама

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 
РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

ЗНАЙОМСТВА

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ПОНЕДІЛОК, 23 КВІТНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

0.15, 5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.55, 12.20 "Одруження наосліп"

12.40, 13.55, 15.20 "Міняю жінку"

17.10 Мелодрама "Кохання мер`єм"

20.15, 21.15 Драма "Кохана 

вчителька"

22.15 "Гроші 2018"

23.35, 0.25 "Голос країни 8"

4.40 "Українські сенсації"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.10 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості-5 (12+)
16.00 Історія одного злочину -2 

(16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Доглядальниця" 1, 2 с.
23.30 Х/ф "Напад на 13й ділянку" 

(16+)
1.40 Телемагазин
3.00 Реальна містика

5.45 М/ф
6.10, 22.35 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 Х/ф "Танго кохання"
12.00 "Новини"
12.25 Х/ф "Попелюшка "80"
16.10 "Чекай мене"
18.00, 19.00, 3.50 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 4.35 "Подробиці"
20.40 Т/с "Заради кохання я все 

зможу!"
0.25 Х/ф "Як же бути серцю" (16+)
2.25 "Орел і Решка. Шопінг"
5.15 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Стоптані туфельки"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 20.00 Танька і Володька
18.00 Готель Галіція
19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00, 1.00 100 вып. 1
0.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.40 Корисні підказки

5.00 Служба розшуку дітей
5.05, 4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.50, 19.20 Надзвичайні новини
6.40 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15 Спорт
9.20 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Х/ф "Інтереси 

держави" (16+)
16.45 Х/ф "Термінатор-3: Повстання 

машин" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.20 Т/с "Пес-3" (16+)
22.30 Свобода слова
0.40 Х/ф "Лічені секунди" (16+)
2.10 Небачене Євробачення

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. 

Найчарівніша і 
найпривабливіша"

9.30 "Академія сміху"
10.15 "Зіркове життя"
11.05, 0.15 "Моя правда"
12.00 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
13.35 Х/ф "Командос"
15.20 Х/ф "Вершник без голови"
17.15 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
19.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"

7.00 "Велике фотополювання Дага 
Гарднера"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Шамварі: територія диких 

тварин"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Мумії, що ожили"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"

3.00, 2.25 Зона ночі
4.10 Абзац
5.59, 7.19 Kids Time
6.00 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"
7.20 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
11.40 Х/ф "Ейс Вентура: Детектив з 

розшуку домашніх тварин" 
(16+)

13.10 Х/ф "Ейс Вентура: Поклик 
природи" (16+)

15.00 Х/ф "Син Маски"
17.00 Х/ф "Пікселі" (12+)
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Пост-шоу

6.00 Х/ф "Ігри дорослих дівчат"
8.30 "Свідок. Агенти"
9.00 Х/ф "Сказання про двох 

братів-близнюків"
10.30 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
14.40 "Життя на грані"
19.30, 0.45 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Анна-детективъ" 

(12+)
2.55 "Випадковий свідок"
3.00 "Речовий доказ"
4.25 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 "Він, вона та телевізор"

10.15 Х/ф "Сім хвилин"

11.50, 19.25, 20.25 Т/с "Опер за 

викликом 2"

14.45 Х/ф "Кікбоксер"

16.30 Х/ф "Кікбоксер-2: Дорога 

назад"

18.15 "Спецкор"

18.50 "ДжеДАІ"

21.30, 23.05 Т/с "Кістки 10"

0.50 Х/ф "Агент"

2.20 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

3.10 "Облом.UA."

6.20, 15.55 Все буде добре!
7.50 Все буде смачно!
8.50 Світами за скарбами (12+)
11.15 Х/ф Знак долі
13.30 Битва екстрасенсів 18 (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55, 22.40 Слідство ведуть 

екстрасенси (16+)
23.35 Один за всіх (16+)

6.00, 16.10 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.30, 0.00 Кліпи учасників 

Євробачення- 2018 г.
9.40 Д/ф "Спільноти тварин"
10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/ф "Гордість світу"
12.00 Смачні історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 Перша шпальта
15.20 Лайфхак українською
15.30 М/с "Гон"
17.00 Розсекречена історія
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15, 1.15 Війна і мир
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Іспанська легенда"
23.10 Д/ф "Земні катаклізми"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 24 КВІТНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

0.15, 5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.55, 12.20 "Одруження наосліп"

12.40, 13.55, 15.20 "Міняю жінку"

17.10 Мелодрама "Кохання мер`єм"

20.15, 21.15 Драма "Кохана 

вчителька"

22.15 "Поверніть мені красу - 3"

23.40, 0.25, 2.00 Комедія "Рубі 

спаркс"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості-5 (12+)
16.00 Історія одного злочину -2 

(16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Доглядальниця" 3, 4 с.
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин
2.50 Зоряний шлях

5.45 М/ф
6.10, 22.35 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25, 20.40 Т/с "Заради 

кохання я все зможу!"
12.00 "Новини"
13.00 Х/ф "Дайте книгу скарг"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 3.45 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 4.30 "Подробиці"
0.25 Х/ф "Як же бути серцю. 

Продовження" (16+)
2.20 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Попелюшка"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 20.00 Танька і Володька
18.00 Готель Галіція
19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00, 1.00 100 вып. 1
0.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.40 Корисні підказки

5.40, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45, 4.30 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Більше ніж правда
11.00, 17.35, 21.20 Т/с "Пес-3" (16+)
12.00, 13.20 Т/с "У полі зору" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.20 "На трьох" (16+)
16.40, 22.25 Т/с "Копи на роботі" 

(12+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
23.30 Х/ф "Інтереси держави" (16+)
1.20 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

5.45 Х/ф "Шістнадцята весна"
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. Іван 

Васильович змінює 
професію"

9.30, 0.20 "Моя правда"
10.25 Х/ф "Жіноча робота з 

ризиком для життя"
12.55 Х/ф "Вождь Виннету: Золото 

апачів"
14.50 Х/ф "Особливо важливе 

завдання"
17.05 Х/ф "Доля людини"
19.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Альошчине кохання"

7.00, 19.25 "Шамварі: територія 
диких тварин"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Як працюють машини"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 2.10 Зона ночі

4.00 Абзац

5.59, 7.49 Kids Time

6.00 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"

7.50 Т/с "Шлях чарівника"

9.30 Т/с "Друзі"

12.00 Т/с "Діагноз: Майже не 

закохані" (12+)

16.50, 19.00 Заробітчани

21.00 Аферисти в мережах (16+)

22.10 Від пацанки до панянки (16+)

5.55 Х/ф "Людина в прохідному 
дворі"

8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Полювання на єдинорога" 

(12+)
10.35 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
14.40 "Життя на грані"
19.30, 0.45 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Анна-детективъ" 

(12+)
2.55 "Випадковий свідок"
3.30 "Речовий доказ"

6.00 М/ф
8.00 "Він, вона та телевізор"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.20 "Загублений світ"
12.55, 2.20 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
13.25 "ДжеДАІ. Дайджест"
14.30 "102. Поліція"
15.20 Х/ф "Кікбоксер-3: Мистецтво 

війни"
19.25, 20.25 Т/с "Опер за викликом 

2"
21.30, 23.05 Т/с "Кістки 10"
0.50 Х/ф "Кунг-фу Джо"
3.10 "Облом.UA."

6.10, 15.55 Все буде добре!
7.45 Все буде смачно!
8.45 Все буде смачно! (12+)
9.50 МастерШеф - 7 (12+)
13.20 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
22.45 Давай поговоримо про секс 

(16+)

6.00, 16.10 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.30, 0.00 Кліпи учасників 

Євробачення- 2018 г.
9.40 Д/ф "Спільноти тварин"
10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/ф "Гордість світу"
12.00 Смачні історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 Складна розмова
15.20 Лайфхак українською
15.30 М/с "Гон"
17.00 Світло
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/ф "Війна на нульовому 

кілометрі"
20.25 Наші гроші
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Іспанська легенда"
23.10 Д/ф "Земні катаклізми"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 23 — 29 КВІТНЯ
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СЕРЕДА, 25 КВІТНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

0.15, 5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

11.00, 12.20 "Одруження наосліп"

12.40, 13.55, 15.20 "Міняю жінку"

17.10 Мелодрама "Кохання мер`єм"

20.15, 21.15 Драма "Кохана 

вчителька"

22.15 "Одруження наосліп 4"

0.05, 0.25 Драма "Лінкольн"

4.55 "Секретні матеріали"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості-5 (12+)
16.00 Історія одного злочину -2 

(16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Доглядальниця" 5, 6 с.
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин
2.50 Зоряний шлях

5.40 Мультфільм
6.10, 22.35 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25, 20.40 Т/с "Заради 

кохання я все зможу!"
13.00 Х/ф "Ідучи - іди"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 3.45 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 4.30 "Подробиці"
0.25 Х/ф "Загублене місто"
2.25 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Зоряні таляри"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 20.00 Танька і Володька
18.00 Готель Галіція
19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 100 вып. 1
0.00 Щоденники Темного
1.00 Х/ф "Чорна рада"
3.30 Х/ф "Тримайся, козаче!"

5.40, 10.05 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
11.00, 17.40, 21.20 Т/с "Пес-3" (16+)
12.00, 13.20 Т/с "У полі зору" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.20 "На трьох" (16+)
16.40, 22.25 Т/с "Копи на роботі" 

(12+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.25 Х/ф "Принц" (16+)
1.10 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
2.30 Д/ф "Чорнобиль та Фукусіма: 

Уроки"
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти

5.45 Х/ф "Валькины вітрила"
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 9.30 "Зіркове життя"
10.20, 0.10 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Очікуючи вантаж на 

рейді Фучжоу біля Пагоди"
13.30 Х/ф "Туз" (16+)
15.20 Х/ф "Ліки проти страху" (16+)
17.10 Х/ф "Небезпечні друзі"
19.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Дівчинка з міста"
1.05 "Позаочи"
2.00 Х/ф "Самий повільний поїзд"
3.15 Кіноляпи
4.05 Саундтреки

7.00, 19.25 "Шамварі: територія 
диких тварин"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Як працюють машини"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 2.00 Зона ночі
3.50 Абзац
5.39, 7.59 Kids Time
5.40 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"
8.00 Т/с "Шлях чарівника"
9.40 Т/с "Друзі"
11.40 Т/с "Діагноз: Майже не 

закохані" (12+)
17.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки (16+)
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.00 Суперінтуїція
23.50 Х/ф "Непереможний"
1.55 Служба розшуку дітей

5.55 Х/ф "Людина в прохідному 
дворі"

8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Каблучка з Амстердама"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
14.40 "Життя на грані"
19.30, 0.45 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Анна-детективъ" 

(12+)
2.55 "Випадковий свідок"
3.15 "Речовий доказ"

6.00 М/ф
8.00 "Він, вона та телевізор"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
13.05 "ДжеДАІ. Дайджест"
14.05 "102. Поліція"
15.00 Х/ф "Той, що біжить 

лабіринтом"
19.25, 20.25 Т/с "Опер за викликом 

2"
21.30 Т/с "Кістки 11"
23.05 Т/с "Кістки 10"
0.50 Х/ф "Загін спеціального 

призначення"
2.40 "Помста природи"

6.00, 15.55 Все буде добре!
7.25 МастерШеф - 7 (12+)
11.40 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.40 МастерШеф. 

Кулінарний випускний (12+)
0.15 Один за всіх (16+)

6.30, 7.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.30 Кліпи учасників Євробачення- 

2018 г.
9.40 Д/ф "Спільноти тварин"
10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/ф "Гордість світу"
12.00 Смачні історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20 Лайфхак українською
15.30 М/с "Гон"
17.00 Війна і мир
17.45 ТАКАШОТАМ
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Д/ф "Двоколісні хроніки"
19.25 Д/ф "Велике фотополювання 

Дага Гарднера"
20.25 Складна розмова
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Іспанська легенда"
23.15 Д/ф "Земні катаклізми"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 26 КВІТНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
1.05, 5.35 ТСН

9.30, 10.55, 12.20 "Одруження 
наосліп"

12.55, 14.10, 15.30 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Кохання мер`єм"
20.15, 21.15 Драма "Кохана 

вчителька"
22.15 "Міняю жінку - 13"
23.15 "Право на владу 2018"
1.10 Драма "Ілюзіоніст"
5.00 "Секретні матеріали"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості-5 (12+)
16.00 Історія одного злочину -2 

(16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Доглядальниця" 7, 8 с.
23.20 Контролер
0.00 Д/ф "Блакитна пил"
1.30 Телемагазин
2.50 Зоряний шлях

5.40 Мультфільм
6.10, 22.35 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10, 12.25, 20.40 Т/с "Заради 

кохання я все зможу!"
12.45 Х/ф "Білоруський вокзал"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 3.45 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 4.30 "Подробиці"
0.25 Х/ф "Якби я тебе кохав..." 

(16+)
2.30 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Біла змія"
11.30 Т/с "Усі жінки - відьми"
14.30 Х/ф "Фантастична четвірка"
16.30 Х/ф "Фантастична четвірка 2. 

Вторгнення Срібного 
Серфера" (16+)

18.15 М/ф "Турбо"
20.00 Х/ф "Ерагон"
22.00, 0.45 100 вып. 1
23.00 Х/ф "Загублене місто"
2.45 Панянка-селянка
3.35 Віталька
5.40 Корисні підказки

5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Секретний фронт
11.00, 17.40, 21.20 Т/с "Пес-3" (16+)
12.00 Т/с "У полі зору" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.20 Т/с "Полювання на 

вервольфа" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.25 Д/ф "Чорнобиль та Фукусіма: 

Уроки"
0.30 Х/ф "Принц" (16+)
2.00 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон

5.45 Х/ф "Продлись, продлись, 
очарованье..."

7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40, 9.30 М/ф
9.55 "Великі українці"
10.25 Д/ф "Євген Патон. Шлях до 

мрії"
11.20, 0.45 "Моя правда"
12.15 Х/ф "Такі красиві люди"
14.05 Х/ф "Дід лівого крайнього"
15.25 Х/ф "Безбатченки"
17.15 Х/ф "Мачуха"
19.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
1.40 "Позаочи"
2.35 Х/ф "Конфліктна ситуація"

7.00, 19.25 "Шамварі: територія 
диких тварин"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Служба порятунку"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Як працюють машини"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"
6.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

3.00, 2.05 Зона ночі

3.40 Абзац

5.30 М/с "Лунтик і його друзі"

6.40 Т/с "Шлях чарівника"

8.30 Т/с "Секретні матеріали" (16+)

13.45 Х/ф "Район 9" (16+)

16.00 Х/ф "Стартрек" (16+)

18.20 Х/ф "Стартрек: Відплата" 

(16+)

21.00 Аферисти в мережах (16+)

22.00 Від пацанки до панянки (16+)

2.00 Служба розшуку дітей

5.10 Х/ф "Таємниця записної 
книжки"

6.40 Х/ф "Розпад"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Загублене місто"
10.50 "Про що мовчать міста-

привиди"
11.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
14.40 "Життя на грані"
19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
22.15, 23.45 Т/с "Анна-детективъ" 

(12+)

6.00 М/ф
8.00 "Помста природи"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.20 "Загублений світ"
13.10 "ДжеДАІ. Дайджест"
14.10 "102. Поліція"
15.05 Х/ф "Загін спеціального 

призначення"
19.25 "Опер за викликом 2"
20.25 Т/с "Опер за викликом 2"
21.30 Т/с "Кістки 11"
23.05 Т/с "Кістки 10"
0.50 Х/ф "Ідеальні канікули"
2.20 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
3.10 "Облом.UA."

6.55, 15.55 Все буде добре!
8.25 Все буде смачно!
9.15 МастерШеф - 7 (12+)
13.15 Х/ф "Знахар"
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
20.00, 22.40 Я соромлюсь свого 

тіла 5 (16+)
23.00 Я соромлюсь свого тіла 5 

(18+)

6.30, 9.30, 11.45, 15.10, 16.40, 
17.35, 21.50, 23.55 Фільм-
пост-симфонія "Арка"

6.40, 22.00 Д/ф "Битва за 
Чорнобиль"

8.30, 16.50 Д/ф "Європа і 
Чорнобиль"

9.40 Д/ф "Спільноти тварин"
10.35, 13.35, 15.25 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
10.50 Д/ф "Гордість світу"
12.00 ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА 

ХВИЛИНА МОВЧАННЯ: 
ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ 
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

12.01 Д/ф "Зона відчуження 
Донбас"

13.10, 14.30 РадіоДень 
(тематичний)

13.55 До справи
15.40 #ВУКРАЇНІ. "Кінбурнська 

коса. Боротьба за 
акваторію"

18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Д/ф "Російський дятел" (16+)
20.25 Схеми. Корупція в деталях
21.00, 3.00 Новини

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 23 — 29 КВІТНЯ
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П'ЯТНИЦЯ, 27 КВІТНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 

ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.55, 12.20 "Одруження наосліп"

13.00, 14.10, 15.30 "Міняю жінку"

17.10 Мелодрама "Кохання мер`єм"

20.15, 23.00 "Ліга сміху"

22.22 "Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова"

1.25 "Розсміши коміка"

4.10 "Вечірній київ"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.15 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20, 4.00 Реальна містика
13.20, 15.30 Агенти 

справедливості-5 (12+)
15.50 Х/ф "Доктор щастя" (12+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Відчайдушний 

домогосподар" 1, 2 с.
23.20 По слідах
0.00 Т/с "Відчайдушний 

домогосподар"
2.00 Телемагазин
2.30 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)
5.40 Зоряний шлях

5.40 Мультфільм
6.10, 22.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25 Т/с "Заради кохання я 

все зможу!"
13.00 Х/ф "Мільйон у шлюбному 

кошику"
14.50, 15.45, 16.45, 1.50 "Речдок"
18.00, 3.15 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Райський проект" (16+)
4.00 Д/п "Прокляття Скіфських 

курганів"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Турбо"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 2.45 Панянка-селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 3.35 Віталька
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00 Готель Галіція
20.00 Х/ф "Блондинка в законі"
22.00, 0.45 100 вып. 1
23.00 Х/ф "Блондинка в законі 2. 

Червоне, біле і блондинка"
1.45 Теорія зради
5.40 Корисні підказки

5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Інсайдер
10.55, 16.45 Т/с "Пес-3" (16+)
11.55, 13.20 Т/с "У полі зору" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.20 "На трьох" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.20 Дизель-шоу (12+)
23.50 Х/ф "Анаконда" (16+)
1.25 Факти
1.45 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
3.10 Труба містера Сосиски

5.45 Х/ф "У смузі прибою" (16+)
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50, 10.20 "Зіркове життя"
9.50 "Академія сміху"
11.10 "Моя правда"
12.05 Х/ф "Москаль-чарівник"
13.30 Х/ф "Білі вовки"
15.25 Х/ф "Небезпечні друзі"
17.15 Х/ф "Я оголошую вам війну" 

(16+)
19.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Пізня зустріч"
0.20 Х/ф "Ми - ваші діти"
2.55 Х/ф "Ніхто не замінить тебе"
4.00 Кіноляпи

7.00, 19.25 "Шамварі: територія 
диких тварин"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
21.25 "Як працюють машини"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Кольори"
5.15 "Мультляндія"

3.00, 2.10 Зона ночі
3.40 Абзац
5.39, 8.09 Kids Time
5.40 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"
8.10 Т/с "Шлях чарівника"
10.00 Т/с "Друзі"
11.50 Т/с "Діагноз: Майже не 

закохані" (12+)
17.00, 19.00 Суперінтуїція
20.50 Аферисти в мережах (16+)
22.00 Хто зверху (12+)
2.05 Служба розшуку дітей

6.40 Х/ф "Чорна долина"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Скринька Марії Медічі"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
14.40 "Життя на грані"
19.30, 0.45 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Анна-детективъ" 

(12+)
2.55 "Випадковий свідок"
3.25 "Речовий доказ"
3.55 "Легенди бандитської Одеси"
4.15 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф
8.00 "Він, вона та телевізор"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.20 "Загублений світ"
12.55 "Відеобімба"
13.50 "ДжеДАІ. Дайджест"
14.50 "102. Поліція"
15.40 Х/ф "Потоп"
19.25 Х/ф "Самоволка-72"
21.00 Х/ф "Мічений"
23.00 Прем'єра! "Змішані 

єдиноборства. Нові зірки 
UFC 2017"

1.20 "Нове Шалене відео 
по-українськи"

3.25 "Облом.UA."

7.45 Моя правда. Джамала
8.45 Х/ф "Тато напрокат" (16+)
10.45 Т/с "Коли його зовсім не 

чекаєш"
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 23.05 Холостяк - 8 (12+)
22.40 Небачене Євробачення 2018 г.
0.15 Як вийти заміж (12+)

6.30, 7.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.30, 0.00 Кліпи учасників 

Євробачення- 2018 г.
9.40 Д/ф "Спільноти тварин"
10.10, 19.25 Д/ф "Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера"

10.35, 13.35, 16.30 Телепродаж (на 
комерційних умовах)

11.00, 22.40 Д/ф "Гордість світу"
12.00 Смачні історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 Схеми. Корупція в деталях
15.10 Лайфхак українською
15.20 М/с "Гон"
16.50 Фольк-music
18.00, 0.15 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Культурна афіша здорової 

людини
20.25 Перша шпальта
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Концертна програма Арсена 

Мірзояна
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СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 28 КВІТНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00 "Світське життя 2018"

11.00 "Голос країни 8"

14.05, 2.10 "Ліга сміху"

16.30, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка. Діти 2018"

20.15 "Українські сенсації"

23.20 "Світське життя"

0.20 "Вечірній київ"

7.00, 15.00, 19.00, 2.00 Сьогодні

7.15, 5.50 Зоряний шлях

9.20 Т/с "Доглядальниця" 1, 7 с.

15.20 Т/с "Доглядальниця" 8 с.

17.15 Т/с "Чорна квітка" 1, 2 с. 

(12+)

19.40 Т/с "Чорна квітка" (12+)

22.00 Т/с "Білий налив" (16+)

1.30 Телемагазин

2.40 Реальна містика

4.15 Х/ф "Дідусь легкої поведінки" 

(18+)

6.00 М/ф
6.25 "Чекай мене"
8.00, 3.45 Х/ф "Людина нізвідки"
9.40, 5.30 Д/п "Юрій Яковлев. 

Смішний. Серйозний. 
Справжній"

10.25 Х/ф "Ідеальний чоловік"
12.15 Х/ф "Гусарська балада"
14.15 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
16.10, 20.30 Т/с "Східні солодощі" 

(12+)
20.00, 2.30 "Подробиці"
22.30 Х/ф "Кохання з 

перешкодами" (16+)
0.40 Х/ф "Як вкрасти діамант" (16+)
3.00 Стосується кожного

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф "Гіббі"
12.30 Готель Галіція
16.30 Х/ф "Ерагон"
18.30 Одного разу під Полтавою
22.00, 1.00 100 вып. 1
23.00 Країна У
0.00 Теорія зради
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.40 Корисні підказки

5.30, 4.45 Скарб нації
5.35, 4.55 Еврика!
5.45 Факти
6.10 Більше ніж правда
7.45 Я зняв!
9.30 Дизель-шоу (12+)
10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Копи на роботі" (12+)
17.00 Х/ф "Примарний патруль" 

(16+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Термінатор-4: Нехай 

прийде спаситель" (16+)
22.05 Х/ф "Термінатор-5: Ґенеза" 

(16+)
0.20 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)

5.45 Х/ф "Слід в океані"
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50, 2.15 "Своя роль"
10.15 "Академія сміху"
11.15 "Невідома версія. Вечори на 

хуторі поблизу Диканьки"
12.15 Х/ф "Москаль-чарівник"
13.50 Х/ф "Туз" (16+)
15.40 Х/ф "Гуру"
18.15 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
22.50 Х/ф "Чорний принц"
0.40 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
2.55 Кіноляпи

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Концерт "Українська пісня 

року"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00, 3.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15 "Столичні телевізійні 

новини"
21.25 Х/ф "Містер мільярд"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Велика порожнеча"
2.05 Х/ф "Марнотратники життя"

3.00, 1.50 Зона ночі
5.14, 7.50 Kids Time
5.15 М/с "Лунтик і його друзі"
7.00 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"
8.00 Ревізор. Крамниці
9.50 Таємний агент
11.10 Таємний агент. Пост-шоу
13.00 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
17.20 М/ф "Мадагаскар 2"
19.00 Х/ф "Черепашки ніндзя" (16+)
21.00 Х/ф "Трансформери"
0.00 Х/ф "Монстри" (16+)

5.15 Х/ф "Будинок на дюнах"
6.25 Х/ф "Вантаж без маркування"
8.05 Х/ф "Чорний трикутник"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.35, 3.40 "Речовий доказ"
15.05 "Брати Клички. Історія 

повернення"
15.40 "Бокс. Найкращі бої братів 

Кличків"
17.10 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.35 "Свідок"
19.30 Х/ф "Два капітани"
0.05 Х/ф "Арес" (16+)
1.35 "Таємниці кримінального світу"
3.05 "Випадковий свідок"
4.40 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

8.00 "Цілком таємно"

9.30 "Загублений світ"

12.25 Т/с "Опер за викликом 2"

16.35 Х/ф "Той, що біжить 

лабіринтом"

18.45 Х/ф "Конан - руйнівник"

20.45 Х/ф "Стукач"

22.50 Х/ф "Фейкові копи"

0.45 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

3.15 "Облом.UA."

6.20, 19.00 Хата на тата (12+)
9.00 Все буде смачно!
10.30 МастерШеф. Кулінарний 

випускний (12+)
14.05 Холостяк - 8 (12+)
17.10 Х/ф "Джентльмени удачі"
21.55 Вечір з Наталею Гаріповою. 

Дмитро Шуров (12+)
23.10 Світами за скарбами (12+)
2.10 Давай поговоримо про секс 

(16+)

6.00 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15 Новини
9.35 М/с "Гон"
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак
10.45, 13.50, 15.55 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.05 Д/ф "Незвідані шляхи"
12.00 Х/ф "Клара і Франциск" 2 с.
14.10 Концертна програма Арсена 

Мірзояна
15.05 Д/ф "Вагасі - японські 

смаколики"
16.15 Д/ф "Щоденники комах"
16.30 Д/ф "Спільноти тварин"
17.05 Т/с "Іспанська легенда"
20.00 Розсекречена історія
21.35 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф "Неоновий демон" (18+)
0.05 ТАКАШОТАМ
0.40 Незвичайні культури. 

Документальний цикл
1.10 Д/ф "Музична одісея Аріран. 

Шоу"
2.05 Смаки Культур

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ
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6.10 ТСН

7.05 "Українські сенсації"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

9.00 Лотерея "Лото-забава"

9.40 М/ф "Маша і ведмідь"

9.50 "Поверніть мені красу"

11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 15.30, 

16.40 "Світ навиворіт - 8"

17.45 Комедія "8 перших побачень"

19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"

21.00 "Голос країни 8"

0.15 Фантастика "Хроніка"

1.55 "Світське життя"

6.50 Сьогодні
7.45, 5.00 Зоряний шлях
8.50 Т/с "Інше я" (12+)
12.50 Т/с "Відчайдушний 

домогосподар"
17.00 Т/с "Замкнуте коло" 1, 2 с.
19.00, 2.40 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Замкнуте коло"
23.00 Т/с "найщасливіша" 1, 3 с.
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "найщасливіша"
3.30 Історія одного злочину-2 

(16+)

6.40 "Великий бокс. Айзек Догбо - 
Джессі Магдалено"

8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

12.10 Х/ф "Неуважний" (16+)
13.50 Х/ф "Близнець" (16+)
16.00 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію" (16+)
18.00 "Крутіше всіх. Новий сезон"
20.00, 2.35 "Подробиці"
20.30 Т/с "Східні солодощі" 12 с.
22.35 Х/ф "Татусі без шкідливих 

звичок" (16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф "Йосип: Володар снів"
11.50 Х/ф "Попелюшка"
13.00, 22.00, 1.00 100 вып. 1
18.00 Х/ф "Блондинка в законі"
20.00 Х/ф "Блондинка в законі 2. 

Червоне, біле і блондинка"
23.00 Країна У
0.00 Теорія зради
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.40 Корисні підказки

5.05 Факти
5.30 Інсайдер
7.15 Т/с "Код Костянтина" (16+)
9.05 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Анаконда" (16+)
14.20 Х/ф "Термінатор-4: Нехай 

прийде спаситель" (16+)
16.20 Х/ф "Термінатор-5: Ґенеза" 

(16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.30 Х/ф "Примарний патруль" 

(16+)
22.15 Х/ф "Призначення" (16+)
0.05 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
1.35 Провокатор

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 2.55 "Своя роль"
9.30 "Академія сміху"
10.00 "Невідома версія. Вірні друзі"
10.30 Х/ф "Білі вовки"
12.25 Х/ф "Вождь Виннету: син 

Инчу-Чуна"
14.15 Х/ф "Непіддатливі"
15.50 Х/ф "Міцний горішок"
17.15 Х/ф "Параджанов"
19.05 Х/ф "Сім днів до весілля"
21.00 Х/ф "Шукайте жінку"
23.55 Х/ф "Суто англійське 

вбивство"
3.25 Саундтреки
3.55 Телебачення

8.20 "Життєві історії"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Співаючий ректор як 

технологія"
15.55 "Ситуація"
16.05, 1.50 Х/ф "Мене звуть Ніхто"
18.10 "Ювілейний концерт квартету 

"Гетьман"
21.00, 1.00, 3.40 "СТН-тижневик"
21.30, 1.30, 4.10 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Танець янгола"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 Х/ф "Темна гавань"
4.30 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"

3.00 Зона ночі
5.00 Стендап-Шоу
5.49, 7.09 Kids Time
5.50 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"
7.10 М/ф "Мадагаскар 2"
8.50 Х/ф "Стартрек" (16+)
11.10 Х/ф "Стартрек: Відплата" 

(16+)
14.00 Х/ф "Черепашки ніндзя" (16+)
16.00 Х/ф "Автомонстри"
18.00 Х/ф "Трансформери"
21.00 Х/ф "Трансформери: Помста 

занепалих" (16+)
0.00 Х/ф "Чужі на районі" (18+)
1.50 Х/ф "Монстри" (16+)

5.45 "Правда життя. Професії"

6.55 Т/с "Нероби"

11.30 Х/ф "Розслідування"

12.50 Х/ф "Прощальна гастроль 

"Артиста"

14.25 Х/ф "Сангам"

17.00 Х/ф "Бомж"

19.00 Х/ф "Два капітани"

23.00 Х/ф "Друге кохання" (16+)

0.55 Х/ф "Арес" (16+)

2.30 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00 "Бушидо"

10.00 "Він, вона та телевізор"

12.10 Х/ф "Самоволка-72"

13.50 29 тур ЧУ з футболу "Зоря" - 

"Верес"

16.00 Х/ф "Мічений"

18.00 Х/ф "Останній бій"

19.45 Х/ф "На межі"

21.45 "ПРОФУТБОЛ"

23.20 "Змішані єдиноборства. Нові 

зірки UFC 2017"

1.45 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

3.25 "Облом.UA."

7.50 Як вийти заміж (12+)
9.00 Все буде смачно!
10.15 Караоке на Майдані
11.20 Хата на тата (12+)
15.10 Х/ф "Джентльмени удачі"
17.00, 23.35 Я соромлюсь свого 

тіла 5 (16+)
19.00 Битва екстрасенсів 18 (16+)
21.20 Один за всіх (16+)
22.35 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

6.00 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 3.00 

Новини
9.30 Х/ф "Клара і Франциск"
11.25, 13.50, 15.50 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.40 Д/ф "Двоколісні хроніки"
12.10 Перший на селі
12.40 Прем`єра. Енеїда
13.10 Країна на смак
14.20 Фольк-music
15.20, 3.35 Д/ф "Спадок на кінчиках 

пальців"
16.15 Д/ф "Щоденники комах"
16.30 Д/ф "Неповторна природа"
17.05 Т/с "Іспанська легенда"
20.00 Д/ф "Як працюють міста"
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15 Прем`єра. Букоголіки
22.45 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
23.30 Д/ф "Шукачі чудес"
0.00 Кліпи учасників Євробачення- 

2018 г.

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ 
ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА:
кільця, кришки і днища для колодязів
фундаментні блоки
сходові марші, перемички
вироби для доріг та тротуарів та ін.

Тел.: (067) 249-75-25; (067) 622-32-22

www.bkbm.ua

08300 м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16. Тел./факс: (04595) 6-41-01. e-mail: bkbm@ukr.net

Триває програма акційних знижок!

Ліц. Держ. архітектурно-буд. інсп. України № 29-Л від 17.08.2016 р.

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
ЗІЛ-130 двигун, б/в. Тел.: 0 67 7005091, 0 99 1705448.
ВАЗ-2105; мотоцикл із коляскою. Тел.: 0 96 6511144.
ГАЗ-2402, 1977 р., повний капремонт; ГАЗ-2410, 

1988 р., гарний стан; ВАЗ-2108, 1988 р., гарний стан. 
Тел.: 0 67 1455214, Сергій. 

Трактор Т-16, гарний стан, 1995 р., ціна договірна. 
Тел.: 0 50 0427030.

Куплю
Бориспіль

Будівельна фірма купить газон, екскаватор та іншу 
спецтехніку для будівельних робіт. Тел.: 0 96 9918144.

Запчастини нові та б/в до КамАЗів, ЗІЛ, МАЗ, 
УАЗ, ГАЗ-66, тракторів МТЗ, ЮМЗ, ДТ, причепи та 
вакуумні насоси. Тел.: 0 63 5689368, 0 97 6901927.

Куплю автомобіль КамАЗ, ЗІЛ-131, МАЗ, УАЗ, 
ГАЗ-66, трактор МТЗ, ЮМЗ, ДТ та інші, причепи, це-
ментовози та запчастини до них. Тел.: 0 63 5689368, 
0 97 6901927. 

Мотоцикл у будь-якому стані та запчастини до 
нього. Тел.: 0 66 3883391.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Головатого 20 вул., новий будинок, 34/16/9, ремонт, 

б/з, можливо з меблями, 749650 грн (еквівалентно 
29000 у.о.). Тел.: 0 67 4969067.

Захисників Вітчизни 12 вул., ЖК Делюкс, 54/27/12, під 
чистове оздоблення, 854000 грн (еквівалентно 30500 
у.о.), торг, без комісії. Тел.: 0 67 3772724, 0 95 7695649. 

кімната в гуртожитку, Бежівка вул., р-н центру, 5/9, 
17 кв.м, приватизована, м/п вікно, б/д, бойлер, вільна, 
документи, 243000 грн (еквівалентно 9000 у.о.), торг, 
господар. Терміново! Тел.: 0 66 5573504, 0 66 1672951. 

Лютнева вул., 4/5, 21/12/5, с/в разом, без балкона, газ-
колонка, житловий стан, 450000 грн. Тел.: 0 97 2385142, 
0 63 4645142, Світлана.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Банківська 32 вул., 63/12, центр, індивідуальне опален-

ня, введено в експлуатацію. Тел.: 0 95 7395829.
Екскаваторна вул., 2/2, 45,2/28,9/9,9, житловий стан, 

кімнати суміжні, газова колонка, балкон засклений, віль-
на, 338000(еквівалентно 13000 у.о) . Тел.: 0 67 7000343, 
0 63 7715171.

К.Шлях вул., центр, 1/5, 53/35/8, кімнати окремо, 
без балкона, потребує ремонту, с/в окремо, 662500 
грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

Старокиївська 99 вул., 3/9, 52/30/9, дизайнерський ре-
монт, залишаються вбудовані меблі та техніка, 1155000 
грн (еквівалентно 42000 у.о.), торг, без комісії. Тел.: 0 67 
3772724, 0 95 7695649. 

Переяслав-Хмельницький
Магдебурзького права вул., центр, 45 кв.м, 1 поверх 

або обмін на житло у м. Бориспіль чи р-ні. Тел.: 0 99 
5331807, 0 99 3720938.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Банківська 32 вул., центр, 2/9, 79/47/11, після будівель-

ників, автономне опалення, якісний будинок, 1085000 
грн (еквівалентно 42000 у.о.). Тел.: 0 95 7395829.

К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч «Екомаркет», гарний 
стан, господар. Тел.: 0 93 7534756.

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімнати ок-
ремо, ремонт, вбудовані меблі, 1080000 грн (еквівалент-
но 41000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 

Соцмістечко вул., 5/5 ц., 60/40/8, с/в разом, гарний 
стан, 700000 грн. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 4645142, Світ-
лана.

4-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Згурівка смт, 70 кв.м, 3/5, центр, індивідуальне опа-

лення, євроремонт. Тел.: 0 66 6776538.

БУДИНКИ

Бориспіль
Бежівка вул., центр, 70/55/5, житловий стан, сарай, 2 

погреби, 8 соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 97 2385142, 0 
63 4645142, Світлана.

Крашенівка вул., старий будинок, колонка, погріб, 10 
соток. Тел.: 0 66 4094765.

Толстого вул., 276 кв.м, 4 кім., 2 пов., комунікації в 
будинку, 7,5 соток, частково зроблений ремонт, + буд.
матеріали, 3080000 грн (еквівалентно 110000 у.о.), торг, 
без комісії. Тел.: 0 67 3772724, 0 95 7695649. 

Камінського вул. р-н, 93 кв.м, 5 кімнат, ванна в будин-
ку, потребує ремонту, газ, свердловина, 6 соток, 540000 
грн (еквівалентно 20000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія. 

ЦЕНТР Р-Н, МАЄ ДВА ОКРЕМІ ВХОДИ, 210 ЦЕНТР Р-Н, МАЄ ДВА ОКРЕМІ ВХОДИ, 210 
КВ.М, 12 СОТОК, ГАРАЖ, ПОГРІБ, ГОСПБУДІВ-КВ.М, 12 СОТОК, ГАРАЖ, ПОГРІБ, ГОСПБУДІВ-
ЛІ. ТЕЛ.: 0 97 1776445, ТЕТЯНА, 0 96 2595739.ЛІ. ТЕЛ.: 0 97 1776445, ТЕТЯНА, 0 96 2595739.

школа №3 р-н, 74/60/12, с/в у будинку, косметичний 
ремонт, 2 сараї, гараж, 2 погреби, 10 соток, 1220000 
грн, торг. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 4645142, Світлана.

Оголошення та реклама

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

Тел.: (067) 443-58-73, (067) 327-85-10

 

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНІЙ У МІШКАХ

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНІЙ У МІШКАХ

Тел.: 067-720-07-10

ВИВІЗ
СМІТТЯ
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Артемівка с., 147 кв.м, 2 поверхи, 4 кімнати, під чор-
нове оздоблення, 602000 грн (еквівалентно 21500 у.о.), 
торг, без комісії. Тел.: 0 67 3772724, 0 95 7695649.

Дударків с., 40.4 кв.м, всі зручності, гараж, льох, са-
рай, колодязь, свердловина, вигрібна яма, 25 соток, ціна 
договірна. Тел.: 0 67 7005091, 0 99 1705448.

Дударків с., 70 кв.м, 500 м від центру, газ, вода, ас-
фальтований під’їзд, 46 соток. Тел.: 0 67 2696836.

Дударків с., будинок, 14 соток, держакт, ціна 
договірна, господар. Тел.: 0 67 9973979.

Іванків с., 100 кв.м, 26 соток, сад, вода, світло, поруч 
газ, терміново, 810000 грн (еквівалентно 30000 у.о.). 
Тел.: (4595) 62236, 0 99 2116115.

Продаю хату у с.Сошників, газ,вода,зручності 
всередині , 32 сотки, надвірні забудови. Тел.: 0 95 
2000916.

Проців с., Б.Хмельницького, 203 кв.м, під чорнову, 
17,58 соток, документи готові, 1781000 грн (еквівалент-
но 68500 у.о.), торг, без комісії. Тел.: 0 67 3772724, 0 95 
7695649.

Сошників с., 64 кв.м, 30 соток, газ по вулиці, колодязь 
у дворі, близько ліс і річка, ціна договірна. Тел.: 0 97 
1708272, Ольга.

Сошників с., будинок пасічника, грибника, мисливця, 
для ведення сільського господарства, луг, ліс, річка, ста-
вок. Тел.: 0 50 1388072, 0 97 5338097.

Переяслав-Хмельницький
будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сайдинг, 1 

поверх+мансарда, с/в, бойлер, газ.котел, центральна 
вода+свердловина, своя каналізація, 12,8 соток, гараж, 
баня, сарай, теплиця. Тел.: 0 66 7747965, 0 63 6725655.

Хоцьки с., цегляний, 110 кв.м, всі зручності, 
світло, газ, свердловина, підігрів підлоги, кон-
диціонер, супутникове ТБ, меблі, сарай, погріб, 
басейн, поряд ліс, озеро, Канівське море, 38 со-
ток, ціна договірна. Тел.: 0 50 2963147.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у будинку, гараж, 

погреб, поруч зупинка, магазин, 10 соток, під забудову, 
675000 грн (еквівалентно 25000 у.о.), торг. Тел.: 0 95 
3433304.

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж, кооп. «Автомобіліст». Тел.: 0 95 5541354.
гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 140000 

грн (еквівалентно 5000 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1179106 
Ігор.

гараж, р-н «35 км», приватизований, зручне 
розташування, господар. Тел.: 0 50 5179696, 0 97 
6372345. 

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Баришівка
Власівка с., 10 соток, газ, світло, асфальт, поруч 

озеро, ліс, електричка, ціна договірна. Тел.: 0 50 
4111649, 0 63 7841279.

Бориспіль
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 

3278353.
Ентузіастів вул., 2 ділянки, 10 та 9 соток, господар. 

Тел.: 0 63 3529749.

Козацька вул., 8 соток, документи, комунікації по-
руч, 216000 грн (еквівалентно 8000 у.о.). Тел.: 0 67 
7314862, Олександр. 

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Менделєєва 32 вул., 10 соток, під забудову, 216000 

грн (еквівалентно 8000 у.о.), торг. Терміново. Тел.: 0 
63 2984822, 0 50 3478114.

Саксаганського вул., р-н розвилки, 10 соток, 212000 
грн (еквівалентно 8000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

Щорса вул., 8,25 соток, під будівництво, ділянка 
поруч теж продається, можливий варіант купівлі 
відразу двох ділянок, 312000 грн/одна ділянка (екві-
валентно 12000 у.о.). Тел.: 0 50 3838611, Наталія. 

Бориспільський сад р-н, 12 соток. Тел.: 0 66 4094765.

Артемівка с., 12 соток, під будівництво, прива-
тизована, держакт, вздовж центральної доро-
ги, комунікації поруч, власник, ціна договірна. 
Тел.: 0 98 4628062. 

Вороньків с., 10 соток, центр р-н, держакт, всі кому-
нікації, заселений район, під забудову, ціна договірна, 
власник. Тел.: 0 66 5573504, 0 66 5186236. 

Вороньків с., 30 соток, газ, світло на ділянці, дер-
жакт. Господар. Тел.: 0 67 9064255.

Вороньків с., Крупська вул., 36 соток, під будівництво, 
без комісії, 467500 грн (еквівалентно 17000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 67 3772724, 0 95 7695649.

Григорівка с., пай, 3,4 га, приватизований, поруч 
ліс, річка, мальовнича місцевість, недорого. Тел.: 0 67 
9789288. 

Дударків с., 25 соток, ОСГ, комунікації поруч, 
приватизована, держакт, 230000 грн, господар. 
Тел.: 0 67 9973979.

Іванків с., 25 соток (12,5 — під забудову, 12,5 — під го-
род), гарне, зручне місце, центр села, комунікації поруч. 
Тел.: 0 97 5918154.

Кийлів с., 21 сотка, комунікації по вулиці, під будів-
ництво, 420000 грн (еквівалентно 15000 у.о.), торг, без 
комісії. Тел.: 0 67 3772724, 0 95 7695649. 

Кийлів с., дачна ділянка, садове товариство «Парус», 
8 соток, дерев’яний будинок, електрифікований, газ по-
руч, ліс, Дніпро. Тел.: 0 98 3880161.

Куплю

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, ділянку, у господаря. 

Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
1,2,3-к.кв., у власника. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 

4645142, Світлана.
1,2-к.кв., в новому будинку після 2000 р., недалеко від 

вул. К. Шлях, до 920500 грн (еквівалентно 35000 у.о.). 
Тел.: 0 67 4969067, 0 67 5033547.

будинок, півбудинку у власника. Тел.: 0 97 2385142, 0 
63 4645142, Світлана.

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано з ко-
мунікаціями або зі старим будинком, у господаря, роз-
гляну пропозиції, посередникам не турбувати, викуп за 
2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

житло у господаря. Тел.: 0 95 7395679.
земельну ділянку у власника. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 

4645142, Світлана.
земельну ділянку у господаря. Тел.: 0 95 7395679.

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ТЕРМІНОВО ШУКАЄМО

Тел.: (067) 339-81-94, 
(099) 07-121-40, Ольга

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
у цех

Виробничій компанії 

ПОТРІБНІ
ЛАБОРАНТ (без д/р, з/п 7800 грн)

ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ 
ЛІНІЇ (з/п від 9100 грн)

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА
(з/п 9800 грн)

ВАНТАЖНИК (з/п 8800 грн)

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (з/п 7500 грн)

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль
Графік роботи: 

4 денні зміни, 4 вихідні

м.Київ, вул.Бориспільське шосе, 41в 
(біля с. Проліски)

Тел.: (067) 620-56-21, (063) 367-70-76

Тел.: 067-209-55-51, Олексій
067-402-41-49, Олег

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

Г/р 8.30-16.30, офіційне працевлаштування 
Робота у с. Щасливе, Бориспільський р-н.

Для мешканців м. Київ від ст.м. «Бориспільська», 
«Червоний хутір» надається транспорт 

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12

ТЕРМІНОВО! ПОТРІБЕН
ПОМІЧНИК

ОПЕРАТОРА 
(на виробництво)
Достойна заробітна плата

Офіційне оформлення, соцпакет

м. Бориспіль, вул. Запорізька
Тел.: 050-393-81-76

ТОВ «ВКФ «Лігена» 
(м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

КУХАРЯ ХОЛОДНОГО ЦЕХУ
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
АДМІНІСТРАТОРА РЕСТОРАНУ, 
д/р від 2 р.
ОФІЦІАНТА
ТЕХНІКІВ-ДОГЛЯДАЧІВ 
ПОКОЇВОК
МИЙНИКІВ ПОСУДУ 
ШВЕЙЦАРІВ

ЩЕБІНЬ, КЕРАМЗИТ, ВІДСІВ, ПІСОК 
(навалом та фасований)
ПІНОБЛОК та ГАЗОБЛОК (Бровари, Стоунлайт, АЕРОК)

БЕТОН (в асортименті з доставкою), АРМАТУРА
ЦЕГЛА (рядова, лицьова, силікатна) 
ШЛАКОБЛОК       ЦЕМЕНТ      РАКУШНЯК
ТРОТУАРНА ПЛИТКА ТА БОРДЮРИ, ФЕМ
СІТКА В АСОРТИМЕНТІ 
ШАЛІВКА, ДОШКА, БРУС
ПРОФНАСТИЛ
ДРОВА РУБАНІ

кільця 1 м; 1,5; 2м; 2,5 (маніпулятор)
панельні перекриття, перемички
дорожні та тротуарні плити
стовпчики для огорожі
фундаментні блоки 3.4.5.6

Тел.: 0 67 887C85C38, 0 95 568C77C44, 
0 63 809C60C08, 0 67 99C911C78

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua
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Терміновий викуп квартир, будинків, земель-
них ділянок. Можливо проблемні, непривати-
зовані, з боргами. Допоможемо вам вигідно 
продати, купити, здати в оренду вашу нерухо-
мість або землю. Наші спеціалісти вже 10 років 
на ринку. Тел.: 0 97 7400044, 0 50 6201019. АН 
«Сектор Груп».

Здам

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. Тел.: 0 

67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
1-к.кв. у м. Бориспіль, р-н вокзалу, 4000 грн+кому-

нальні. Тел.: 0 95 7395679.
1-к.кв., центр, дизайнерський ремонт, меблі, техніка, 

для пари чи одного, 5800 грн. Тел.: 0 67 4969067.
2-к.кв., К.Шлях вул., р-н Книшового меморіального 

комплексу, 3500 грн. Тел.: 0 95 7395679.
3-к.кв, без меблів, бойлер, 3000 грн+комунальні (взим-

ку 2000 грн+комунальні). Тел.: 0 95 7395679.
будинок у центрі, меблі, вода, зручності на вулиці, 

3500 грн разом з комунальними. Тел.: 0 95 7395679.
врем’янку на тривалий термін без посередників, го-

сподар. Тел.: 0 66 6869731, 0 97 4284957.
гараж, Європейська вул., оглядова яма, ц., 800 грн. 

Тел.: 0 97 8750490, 0 97 9511197.

На постійну роботу потрібен офіціант, г/р 2/2. Тел.: 0 66 
5977710, 0 73 1406055.

На постійну роботу потрібні охоронники, у 
гарній фізичній формі. Офіційне працевлашту-
вання. Наявність медичної справки та справки 
про несудимість. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: (4595) 
50455, (044) 2236768, 0 67 3288818.

На постійну роботу у м. Бориспіль потрібні перу-
карі жіночої та чоловічої зали, д/р від 1 року, іного-
роднім надається житло. Тел.: 0 67 3257555. 

На роботу на виробництво меблів потрібен 
менеджер-консультант, бажано д/р. Тел.: 0 67 
2614039, 0 97 9197923.

На роботу потрібен інженер-проектувальник (теплое-
нергетик), з/п договірна, офіційне працевлаштування, м. 
Київ, р-н «Троєщина». Тел.: 0 50 1008456, 0 68 3509097, 
В’ячеслав Вікторович.

На роботу потрібні електрозварники, з/п договірна, 
офіційне працевлаштування, надаємо житло, м. Київ, 
р-н «Троєщина». Тел.: 0 67 4520658, Сергій Іванович.

На СТО у с. Вороньків потрібні слюсар, механік, елек-
трик. Заробітна плата договірна. Тел.: 0 68 9588784, 
Сергій Володимирович.

Необхідні працівники для роботи на газо-
во-бензиновій АЗС: оператори-касири, опера-
тори-пістолетчики. Тел.: 0 67 6597393, Роман. 

Охоронній структурі потрібні охоронці. Пропону-
ємо: офіційне працевлаштування, з/п прогресуюча 
без затримок з виплатою від 400 грн/зміна. Тел.: 0 
97 3414050, 0 99 0764468.

Підприємству з обслуговування житлового фонду по-
трібен диспетчер на аварійну службу, г/р доба/три, з/п 
5000 грн, офіційне працевлаштування, м. Київ, р-н «Тро-
єщина». Тел.: 0 93 2565439, Олександр Володимирович. 

ПІДПРИЄМСТВУ У М. БОРИСПІЛЬ НА ПОСТІЙ-ПІДПРИЄМСТВУ У М. БОРИСПІЛЬ НА ПОСТІЙ-
НУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ОПЕРАТОР ПЕРОЛІЗНОЇ НУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ОПЕРАТОР ПЕРОЛІЗНОЇ 
ПЕЧІ; ОХОРОННИК. ТЕЛ.: 0 96 3435767, НАТА-ПЕЧІ; ОХОРОННИК. ТЕЛ.: 0 96 3435767, НАТА-
ЛІЯ.ЛІЯ.

Потрібен вантажник на склад будівельних мате-
ріалів у м. Бориспіль, г/р пн-сб з 8.00 до 18.00,з/п 
після співбесіди, офіційне працевлаштування. Тел.: 
0 93 2859090.

Потрібен водій на МАЗ-самоскид, 20 т, оплата 
щоденно, до 500 грн/день. Достойна з/п. Тел.: 0 67 
2334242.

Потрібен водій на маршрут Бориспіль—Голову-
рів, офіційне працевлаштування, г/р 2/2, з/п висока. 
Тел.: 0 98 3534499.

Потрібен водій на фуру, кат. «Е», з д/р. Тел.: 0 
67 3278510.

Оголошення та реклама

ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ 
Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, 
З/П ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 З/П ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 
98 3996710.98 3996710.

Потрібен продавець на ринок «Центральний». Продаж 
господарчих, дрібних буд. матеріалів та інструментів. Г/р 
з 8.00—17.30 . Місце роботи — засклений кіоск 4Х3м,є 
кавомашина, з/п 10% від валового виторгу, але не мен-
ше 85 грн. в день. Готові взяти від студента до пенсіоне-
ра, переселенця, або людину без житла, навчаємо, при 
необхідності житлом забеспечуємо. Тел.: 0 67 5056064.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ 
МАГАЗИН, М.БОРИСПІЛЬ, БАЖАНО З Д/Р, Г/Р МАГАЗИН, М.БОРИСПІЛЬ, БАЖАНО З Д/Р, Г/Р 
2/2 З 7.00 ДО 22.00, З/П 6000 ГРН, ОФІЦІЙНЕ 2/2 З 7.00 ДО 22.00, З/П 6000 ГРН, ОФІЦІЙНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 68 7902345.ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 68 7902345.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-
ГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. ГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. 
БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 66 3965185.БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 66 3965185.

Потрібен слюсар-сантехнік, г/р доба/три, з/п 7000-
10000 грн, офіційне працевлаштування, м. Київ, р-н 
«Троєщина». Тел.: 0 96 1671962, Ігор Миколайович.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�95�712�54�65м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

Молода сім’я найме будинок або півбудинку зі зруч-
ностями в центрі м. Бориспіль. Порядність та своєчасну 
оплату гарантуємо. Тел.: 0 95 7395679.

Міняю
Бориспіль

будинок у м. Березань, 2 поверхи, 130/80 кв.м, 1 по-
верх — кухня, с/в, 1 кімната, 2 поверх — 3 спальні кім-
нати, під чистову, 8 соток, на будинок у м. Бориспіль, 
новий, можливо на недобудову. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В їдальню на території аеропорту потрібен кухар, 
з/п договірна, робота позмінна. Тел.: 0 67 9867169.

Відкриті вакансії для майстра манікюру-пе-
дикюру, перукаря, майстра по нарощуванню вій та 
майстра по перманентному макіяжу в центрі краси 
«Вероніка». З/п+премія, постійний потік клієнтів, 
офіційне оформлення за рахунок фірми, матеріал 
для роботи надаємо, зручне місцезнаходження са-
лону. Тел.: 0 67 2344440. 

Запрошуємо електрика (доба/три), інжерена КВПіА, 
з/п 7000-10000 грн, офіційне працевлаштування, м. 
Київ, р-н «Троєщина». Тел.: 0 97 6427079, Григорій Ана-
толійович.

Компанії з продажу керамічної плитки, с. Щасли-
ве, на склад потрібні вантажник; комплектуваль-
ник; водій автонавантачувача; укладач зразків ке-
рамічної плитки. Тел.: 0 50 3161611, Людмила.

На виробництво гофроупаковки (картон, картон-
ні коробки), с. Щасливе, потрібен вантажник на 
склад (розвантаження-навантаження транспорту). 
Г/р з 8.30 до 16.30, офційне працевлаштування, від 
ст.м. «Бориспільська», «Червоний хутір» надається 
транспорт. Тел.: 0 67 2095551, Олексій, 0 67 4024149, 
Олексій. 

На підприємство з розливу питної води (с. Проліс-
ки) потрібен водій-експедитор для доставки води в 
бутлях населенню та організаціям, з/п від 10000 грн 
+ бонуси. Тел.: 0 98 6847981.

На постійну роботу в продуктовий магазин по-
трібен продавець, зручний г/р, бажання працю-
вати, поряднісь, з/п 6000 грн. Тел.: 0 66 5452055.

На постійну роботу на ринок «Центральний» 
потрібні прибиральники, з/п без затримок. 
Тел.: (04595) 52012, 0 63 3557743, Людмила. 

На постійну роботу потрібен оператор пульта охо-
рони (відеоспостереження). Контроль за об’єктами 
під охороною, д/р не обов’язково, навчаємо. Вимо-
ги: володіння комп’ютером на рівні користувача, 
увага, посидючість, відповідальність. Г/р доба/дві, 
400 грн/доба, м. Бориспіль, вул. Бежівка. Тел.: 0 67 
1056720. 

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

кімнату для дівчини, жінки. Все необхідне: меблі, 
пральна машина, телевізор, 1500 грн за все. Тел.: 0 95 
7395679.

приміщення в оренду, 125 кв.м. Тел.: 0 67 2340932.

Найму

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на ваших 

умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

ВІЗЬМУ В ДОВГОСТРОКОВУ ОРЕНДУ ПАЙ ЧИ ВІЗЬМУ В ДОВГОСТРОКОВУ ОРЕНДУ ПАЙ ЧИ 
ОСГ ЗЕМЛЮ СІЛЬГОСППРИЗНАЧЕННЯ, ЦІНА ОСГ ЗЕМЛЮ СІЛЬГОСППРИЗНАЧЕННЯ, ЦІНА 
ДОГОВІРНА, МОЖЛИВА ОПЛАТА ЗА ПЕРШИЙ ДОГОВІРНА, МОЖЛИВА ОПЛАТА ЗА ПЕРШИЙ 
ТА ОСТАННІЙ РОКИ. ТЕЛ.: 0 68 1271329.ТА ОСТАННІЙ РОКИ. ТЕЛ.: 0 68 1271329.

житло у господаря, порядність гарантуємо. Тел.: 0 95 
7395679.

(096) 195-95-95, (067) 649-90-09

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО
ПРИБИРАННЯ ПРОМИСЛОВИХ

ОБ'ЄКТІВ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ
потрібні молоді, спортивні, без ш/з, 

бажано з д/р, без д/р навчаємо.
Комплексне прибирання — це підлога, стіни, стелі (висотні роботи). 

Офіційне працевлаштування. Спецодяг та спорядження надаємо.

Досвід роботи від 1 року 
Іногороднім надається житло 
Тел.: 067-325-75-55

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
у м. Бориспіль ПОТРІБНІ

ПЕРУКАРІ
жіночої та чоловічої зали
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ПОТРІБНІ ПОКЛЕЙЩИКИ НАКЛЕЙОК НА ПРО-ПОТРІБНІ ПОКЛЕЙЩИКИ НАКЛЕЙОК НА ПРО-
ДУКЦІЮ, ЧАСТКОВА ЗАЙНЯТІСТЬ. ТЕЛ.: 0 99 ДУКЦІЮ, ЧАСТКОВА ЗАЙНЯТІСТЬ. ТЕЛ.: 0 99 
4317433.4317433.

ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО 
ЄВРОПАРКАНІВ, ОПЛАТА ЩОДЕННО ВІД 400 ЄВРОПАРКАНІВ, ОПЛАТА ЩОДЕННО ВІД 400 
ДО 800 ГРН/ДЕНЬ, ІНОГОРОДНІМ НАДАЄТЬСЯ ДО 800 ГРН/ДЕНЬ, ІНОГОРОДНІМ НАДАЄТЬСЯ 
ЖИТЛО ТА ЗВАРЮВАЛЬНИК, М. КИЇВ, МЕТРО ЖИТЛО ТА ЗВАРЮВАЛЬНИК, М. КИЇВ, МЕТРО 
ЧЕРВОНИЙ ХУТІВ. ТЕЛ.: 0 73 1312717.ЧЕРВОНИЙ ХУТІВ. ТЕЛ.: 0 73 1312717.

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль по-
трібні водії автобусів категорії «D», механік з ре-
монту авто, механік з випуску автобусів, мийники 
автобусів, прибиральники автобусів, слюсарі з ре-
монту авто, різноробочі. Гідну та стабільну оплату 
гарантуємо. Тел.: 0 98 2151071, 0 68 1049606, 0 67 
9159031, 0 50 6872000.

Проводиться набір різноробочих, вантажників та 
пакувальниць на склад, без шкідливих звичок. Ро-
бота у с. Глибоке Бориспільського р-ну. Тел.: 0 67 
3284245, 0 67 2147514.

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, комірни-
ки, вантажники, складальники-пакувальники, за-
сипальники сировини, з/п висока, стабільна. Тел.: 
0 67 5221290.

Робота та підробіток м. Бориспіль!!! Терміно-
во потрібні: прибиральники та прибиральниці, 
оператори підлогомийних машин. Графік 2/2, 
3/3, день/ніч, дванадцятигодинний робочий 
день. Підробіток: можливий розрахунок на на-
ступний день. Тел.: 0 68 0017299, 0 93 4919662. 

ТЕРМІНОВО В БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН ПО-ТЕРМІНОВО В БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН ПО-
ТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ ТА ВАНТАЖНИК. РОБОТА ТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ ТА ВАНТАЖНИК. РОБОТА 
ПОЗМІННО. З/П ДОСТОЙНА. ТЕЛ.: 0 63 0115873, ПОЗМІННО. З/П ДОСТОЙНА. ТЕЛ.: 0 63 0115873, 
0 66 7410673.0 66 7410673.

Терміново потрібен столяр. Тел.: 0 98 6744412.

Терміново! В придорожнє кафе-їдальню «Домашня 
кухня» (с. Іванків) потрібен помічник кухаря, офіці-
ант, можливо без д/р, з/п від 200 грн/зміна. Тел.: 0 97 
6421754, 0 63 2666906.

Терміново! В стоматологічну клініку «Вегас» 
потрібна сестра медична (фельдшер). Тел.: 0 
68 6378645, Любов Василівна.

ТЕРМІНОВО! Потрібен помічник оператора (на вироб-
ництво), достойна заробітна плата, офіційне оформлен-
ня, соцпакет, м. Бориспіль, вул. Запорізька. Тел.: 0 50 
3938176. 

ТЕРМІНОВО! ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» ПОТРІБНІ: ТЕРМІНОВО! ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» ПОТРІБНІ: 
КУХАР, БАРМЕН, ОФІЦІАНТ, ПОКОЇВКА. ТЕЛ.: КУХАР, БАРМЕН, ОФІЦІАНТ, ПОКОЇВКА. ТЕЛ.: 
0 67 4018179.0 67 4018179.

ТОВ «Агро-Рось» - виробник курчат бройлерів 
запрошує на роботу ВАНТАЖНИКІВ, з/п 7000 
грн. Бориспільський р-н с.Щасливе. Тел.: 0 67 
4069621, Мар’яна. 

ТОВ «Альт Енерго Експорт» на постійну робо-
ту потрібні водій далекобійний (DAF), різноро-
бочі виробничого цеху. Офіційне працевлаш-
тування, надаємо житло. Тел.: 0 67 4484929, 
Олександр. 

ТОВ «Вегас» запрошує на роботу водія кат. «С» 
на самоскид МАЗ, з/п договірна. Тел.: 0 97 1247410.

ТОВ «ВКФ «Лігена» запрошує на роботу (м. Бори-
спіль) кухаря холодного цеху, кухаря-універсала, адмі-
ністратора ресторану, д/р від 2 р., офіціанта, техніків-до-
глядачів, покоївок, мийників посуду, швейцарів. Тел.: 0 
50 3521592. 

ТОВ «ПЕРША-ЗЕРНОВА» ЗАПРОШУЄ НА ПО-ТОВ «ПЕРША-ЗЕРНОВА» ЗАПРОШУЄ НА ПО-
СТІЙНУ РОБОТУ МЕНЕДЖЕРІВ ІЗ ЗАКУПІВЛІ СТІЙНУ РОБОТУ МЕНЕДЖЕРІВ ІЗ ЗАКУПІВЛІ 
ЗЕРНОВИХ У М. БОРИСПІЛЬ ТА М. БРОВА-ЗЕРНОВИХ У М. БОРИСПІЛЬ ТА М. БРОВА-
РИ З ВЛАСНИМ ЛЕГКОВИМ АВТО. ТЕЛ.: 0 98 РИ З ВЛАСНИМ ЛЕГКОВИМ АВТО. ТЕЛ.: 0 98 
7675117.7675117.

У заміську резиденцію KIDEV потрібен двірник-са-
дівник, г/р 5 днів, з 9.00 до 18.00; прибиральниця, г/р 
позмінний; посудомийниця, г/р позмінний. Щодо всіх 
питань звертатися за телефоном: 0 95 5045781, Наталія 
(з 10.00 до 18.00). 

У кафе «Маріанна» потрібні кухарі, офіціанти, 
бармени, мангальщики, прибиральниці, посу-
домийниці, адміністратори, охоронці, різноро-
бочі. З/п гідна, вчасно. Тел.: 0 98 6744412. 

ПРОДАМПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

Брус, балки, крокви, шалівка, дошка столяр-
на сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для підлоги. 
Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 
67 3278510.

Дорожня панель 1 шт., двері гаражні, металеві, б/в. 
Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван, шафа, тумба під телевізор, приліжкова 

тумбочка, б/в, гарний стан, недорого. Тел.: 0 97 
7408820.

Стіл кухонний, софа, газова плита, дитяче ліжко, те-
левізор, все б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006, 0 50 
2223228.

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

Лівий берег Києва   Надається житло
Можна без досвіду роботи З/п висока, % від виробітку

Можлива часткова зайнятість 

Тел.: 096-880-90-48, 063-895-48-50
095-164-04-04, 098-108-00-00

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИКУХАРІ
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ
МАНГАЛЬЩИКИ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ПОСУДОМИЙНИЦІ
АДМІНІСТРАТОРИ
ОХОРОНЦІ
РІЗНОРОБОЧІ

Тел.: (098) 674-44-12Тел.: (098) 674-44-12

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, вчасно.Зарплата гідна, вчасно.

Сертифікована станція технічного 
обслуговування «Автопостач» 

(м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

З/п при співбесіді, житло для немісцевих 
(кімната в гуртожитку) 

Тел.: 050-352-15-92, 050-357-43-86

НАЧАЛЬНИК СТО (вища освіта, д/р від 8 р.)

АВТОМАЛЯРА 
(помічника автомаляра, арматурника)

ЗВАРЮВАЛЬНИКА-
РИХТУВАЛЬНИКА
АВТОЕЛЕКТРИКА 
(проведення комп’ютерної діагностики) 

СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ 
АВТОМОБІЛІВ 
(ходовик, моторист, шиномонтажник)

МАЙСТРА СТЕНДУ 
РОЗВАЛ-СХОДЖЕННЯ

ТЕРМІНОВО
на роботу потрібні 

АДМІНІСТРАТОР 
ПОВАР 
КУХОННИЙ 
ПРАЦІВНИК 
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕН 
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
ЗАВГОСП

з/п щоденно 
Тел.: 099-544-47-97, 

063-636-36-08

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ
Інформація про вакантні посади станом на 17.04.2018 року

1. Філія «Бориспільський комбікормо-
вий завод» ТОВ «Комплекс Агромарс», 
інспектор з кадрів, з/п 6100 грн.

2. Бориспільський НВК «Ліцей «Ди-
зайн-освіта» ім. П.Чубинського, при-
биральник службових приміщень, з/п 
3899,20 грн.

3. ТОВ «ХФК «Біокон», електрик, з/п 
6000 грн.

4. ПрАТ «Бориспільський автоза-
вод», заступник головного бухгалтера, 
з/п 9500 грн.

5. ПрАТ «Бориспільський автозавод», 
бухгалтер, з/п 7000 грн.

6. ПрАТ «Бориспільський автозавод», 
прибиральник територій, з/п 3723 грн.

7. ТОВ «Марбет», начальник складу, 
з/п 10000 грн.

8. Бориспільська ЦРЛ, монтажник сані-
тарно-технічних систем, з/п 3723 грн.

9. Бориспільська ЦРЛ, електромонтер з 
ремонту та обслуговування електроустат-
кування, з/п 3723 грн.

10. Бориспільська ЦРЛ, підсобний робіт-
ник, з/п 3723 грн.

Тел.: (04595) 6-06-66

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИКИ
Ринок «Центральний»

З/п без затримок

Тел.: (04595) 5-20-12, 
063-355-77-43, Людмила 

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

змінний режим роботи, офіційне працевлаштування, гідний рівень 
заробітної плати, премії, службова розвозка, можливе навчання за даною спеціальністю.

ДРУКАРЯ 
ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ

ДРУКАРЯ 
ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ

ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
своєчасна виплата заробітної плати, оплата відпусток та лікарняних, 

виплата премії за результати роботи, заохочувальні виплати до святкових 
дат, ювілеїв, з нагоди народження дітей та ін.

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: +38(04595) 6-40-22
м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль

ВОДІЇ АВТОБУСІВ 
категорії «D»
Слюсарі з ремонту авто
Автоелектрики
Механік з постачання
Механік з ремонту авто
Столяр

ГІДНУ ТА СТАБІЛЬНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО

Тел.: 098-215-10-71,
068-104-96-06,
067-915-90-31,
050-687-20-00.

ПОТРІБНІ
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКІВ 
з/п договірна, надаємо житло
067-452-06-58, Сергій Іванович 
СЛЮСАРЯ-САНТЕХНІКА 
г/р доба/три, з/п 7000 — 10000 грн
096-167-19-62, Ігор Миколайович 
ЕЛЕКТРИКА (доба/три), ІНЖЕНЕРА КВПіА
з/п 7000 — 10000 грн
097-642-70-79, Григорій Анатолійович 
ІНЖЕНЕРА-ПРОЕКТУВАЛЬНИКА 
(теплоенергетика), з/п договірна 
050-100-84-56, 068-350-90-97, 
В’ячеслав Вікторович 
ДИСПЕТЧЕРА на аварійну службу 
на підприємство з обслуговування 
житлового фонду 
доба/три, з/п 5000 грн
093-256-54-39, Олександр Володимирович

Офіційне працевлаштування, м. Київ, р-н Троєщина
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097-899-99-76,
050-355-62-36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503-66-72, 0 67 504-44-06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800-66-66
(093) 800-66-66

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Продам відеокамеру,фотоапарат,факс,рацію Тел.: 0 

50 4111649.
Телевізор ТСL-54, 1200 грн; комплект для ванної кім-

нати, умивальник, 2000 грн; шафа книжкова, 500 грн. 
Тел.: 0 67 9952786, 0 63 8715695. 

Холодильник «Атлант», б/в, однокамерний, 
гарний стан, ціна договірна. Тел.: 0 66 5278072.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Кролі, породи Сірий велетень, 6 самочок і 12 

самців, вагою від 5 кг. Ціна договірна. Тел.: 0 67 
2321359.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Бджолосім’ї або «отводки» та до них суш. Тел.: 0 50 

4111649, 0 63 7841279.
Бджолосім’ї, вулики дерев’яні, пінопластові (дадан), 

рамки, медогонка, ціна договірна. Тел.: 0 99 4161839.
Віз; упряж на коня; котел. Тел.: 0 96 6511144.
Вулики системи дадан — 1 шт., українські — 4 шт., 

строк експлуатації вуликів — 1 рік, с. Іванків. Тел.: 0 96 
4860106.

Сім’ї бджіл «карпатка», система дадан, 8-10 ра-
мок, ціна договірна, Згурівка. Тел.: 0 95 0065850.

РІЗНЕ

Бориспіль
Відеокамера «Панасонік-7», нова батарея, 1000 грн; 

гарний підсвічник на 9 свічок, 600 грн; буржуйка нержа-
війка, 1600 грн. Тел.: 0 97 3286785, 0 50 8142268.

Дзеркало, велике, овальне, б/в, радянського виробни-
цтва, ціна договірна; балія алюмінієва на 100 л, відчиз-
няного виробництва. Тел.: (4595) 69244.

Мінеральні води та напої ТМ «Караван», ви-

сока якість,без консервантів та штучних барв-

ників. Доступні ціни, опт та роздріб. Доставка. 

Тел.: 0 97 2879298. 

Пальто драпове, нове, 46-48 р.; гипюрова сукня яскра-

во синього кольору, 46-48 р., нова; покривало з подуш-

ками рожевого кольору на двоспальне ліжко, нове; све-

три жіночі, б/в, 100 грн; купальники, б/в, 100 грн. Тел.: 0 

95 0722821, 0 63 6038361.

Рушниця ІЖ-12, 12 калібру, гарний стан (Доз-

віл №1399). Тел.: 0 50 3348191.

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

(050) 086-64-62, (067) 714-69-91

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

Бригада будівельників виконує абсолютно усі види ре-
монтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-монтажні, 
кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. види. Тел.: 0 
67 5056064, 0 68 1269208.

Видалення і обрізка аварійних дерев. Розчищення, 
планування та озеленення ділянок. Демонтажні роботи. 
Земельні роботи: виконуємо копання траншей та ям. 
Тел.: 0 96 9918144.

Оренда будівельної техніки: самоскиди, екскава-
тори, каток, міні-навантажувач. Пісок, відсів, ще-
бінь з доставкою. Тел.: 0 67 6562743.

Розпис стін стель, кухонь, фасадів та внутрішній бік 
парканів. Картини на замовлення. Тел.: 0 97 5448234.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене свідоцтво про право на спадщину за за-
коном №1718, видане на ім’я Зайцевої Ніни Іванівни 
Бориспільською державною нотаріальною конторою 
08.05.1998 р., вважати недійсним.

Втрачений атестат про закінчення середньої школи, 
виданий на ім’я Нутченко Лілії Василівни середньою 
школою с. Хутір Гора 1982 р., вважати недійсним.

Здам в оренду столярний цех на хороших умовах. 
Тел.: 0 97 1729421.

Пропоную роботу жінці з дитиною (допомога по гос-
подарству), хороші умови, надаю житло. Тел.: 0 97 
1729421.

ПРОШУ ВІДГУКНУТИСЬ СВІДКІВ, ЯКІ БА-ПРОШУ ВІДГУКНУТИСЬ СВІДКІВ, ЯКІ БА-
ЧИЛИ, ЯК 15 ГРУДНЯ 2017 Р. БЛИЗЬКО 13.00 ЧИЛИ, ЯК 15 ГРУДНЯ 2017 Р. БЛИЗЬКО 13.00 
ГОД. НА ТЕРИТОРІЇ ПРИВОКЗАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ГОД. НА ТЕРИТОРІЇ ПРИВОКЗАЛЬНОЇ ПЛОЩІ 
ПОРУЧ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМ ВОКЗАЛОМ У М. БО-ПОРУЧ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМ ВОКЗАЛОМ У М. БО-
РИСПІЛЬ АВТОМОБІЛЬ БЛАКИТНОГО КОЛЬО-РИСПІЛЬ АВТОМОБІЛЬ БЛАКИТНОГО КОЛЬО-
РУ, РУХАЮЧИСЬ ЗАДНІМ ХОДОМ, ДОПУСТИВ РУ, РУХАЮЧИСЬ ЗАДНІМ ХОДОМ, ДОПУСТИВ 
НАЇЗД НА ЖІНКУ. ПРОШУ НЕБАЙДУЖИХ ПО-НАЇЗД НА ЖІНКУ. ПРОШУ НЕБАЙДУЖИХ ПО-
ВІДОМИТИ ЗА ТЕЛ.: 0 99 1191713. ВІДОМИТИ ЗА ТЕЛ.: 0 99 1191713. 

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Чоловік, 31 рік, познайомиться із жінкою 25-35 років, 
не схильною до повноти, урівноваженою, серйозні на-
міри. Працюю в Польщі, за бажання можливо поїхати 
разом. Тел.: 0 97 3241098, 0 50 1466709, Віктор.

Чоловік, 40 років, шукає жінку 30-40 р. для серйозних 
стосунків, маю житло. Тел.: 0 97 1047648.

У заміську резиденцію KIDEV 
ПОТРІБЕН

ДВІРНИК-САДІВНИК, 
г/р 5 днів, з 9.00 до 18.00
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, г/р позмінний
ПОСУДОМИЙНИЦЯ, г/р позмінний

Щодо всіх питань звертатися за телефоном: 
095-50-45-781, Наталія (з 10.00 до 18.00) 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

ОПЕРАТОР ПУЛЬТА
ОХОРОНИ
(відеоспостереження)

Контроль за об’єктами під охороною
Д/р не обов’язково, навчаємо 

Вимоги: володіння комп’ютером на рівні користувача,
увага, посидючість, відповідальність

м. Бориспіль, вул. Бежівка. Тел.: 067-105-67-20
м. Бориспіль, вул. Бежівка

ТОВ «Альт Енерго Експорт»
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

ПОТРІБНІ

ТОВ «Альт Енерго Експорт»
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

ПОТРІБНІ
Водій далекобійний (DAF)
Різноробочі 
Водій далекобійний (DAF)
Різноробочі 
виробничого цеху

Офіційне працевлаштування. 
Надаємо житло.

Офіційне працевлаштування. 
Надаємо житло.

Тел.: (067) 448-49-29, ОлександрТел.: (067) 448-49-29, Олександр

Холодильні вітрини, 2,0х1 м, 1,5х1 м, гнуте скло; 1,5х1 

м — пряме скло. Тел.: 0 67 2696836.

КУПЛЮКУПЛЮ

Бориспіль

Для своєї домашньої бібліотеки куплю книги серії «Ли-

тературные памятники» та видавництва «Academia». 

Тел.: 0 96 5252078.

Інвалідну коляску для дорослого, недорого. Тел.: 

0 93 7436743.

Куплю фризер для морозива. Тел.: 0 66 3393634.
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ПРАВИЛА ЖИТТЯ:
СВІТ КНИЖОК

Лабіринт

1

2

4

5

3

1. Хрещена-чарівниця її оберігала,
Карету з гарбуза начаклувала.
З балу опівночі дівча бігло,
Кришталевий черевичок загубило.

2. У сіренького кота
Друг у пір’ячку співа.
Лиска виманила з хати, 
Кіт пішов його шукати.

3. Я з соломи зроблений,
Бік маю засмолений.
Звуть мене ще третячок,
Та я справжнісінький …

4. Нашій бабці років двісті,
Літа в ступі, варить їсти.
Кістяна в неї нога,
 Називається…

5. Що за казка: кішка, внучка,
Мишка, ще й собака Жучка.
Дід і баба овоч рвали, 
Всі вони допомагали.

 Кросворд Відгадай казкових героїв і дізнаєшся ключове слово.

Допитливим читайликамДопитливим читайликам

• У минулі часи книги розташо-
вувалися на полиці інакше: корін-
цем до стіни.

• Найсприятливіший вік, щоб на-
вчитися читати — 4-6 років. У 6-7 
років важче це зробити.

• За читанням люди проводять 
приблизно 6,5 годин на тиждень. 
Перегляд телевізора забирає до 14 
годин на тиждень.

• Якщо в десять років дитина по-
гано читає, то такою залишиться і в 

середній школі. Це дослідили вчені 
з Єльського університету.

• Щоб створити роман, письмен-
ник витрачає, у середньому, 475 го-
дин. Читач же може прочитати його 
упродовж 2 годин.

• У минулому книги в бібліотеках 
приковували ланцюгами, щоб їх не 
вкрали. 

•  Читання книг розвиває в лю-
дях добрі почуття, такі як волон-
терство, благодійність. 

• «Книжковий хробак» — це кри-
хітні комахи, що харчуються книж-
ковими корінцями.

 Книга завжди була і буде особливим світом у житті лю-
дини. Адже, зазвичай, друкований друг стає провідником 
у цікавий світ подорожей, захоплюючих пригод і корисних 
знань. Хто в дитинстві звик читати, той збереже цю звичку 
упродовж усього життя. 

• Найактивніше у наш час купу-
ють книги люди старші 45 років.

• Покупець у магазині, у серед-
ньому, 8 секунд розглядає обкла-
динку книжки, тому ілюстрація має 
велике значення.

• Вісімнадцята сторінка книги — 
межа інтересу більшості читачів.

• Найдовша книга  виготовлена з 
1856 метрів папірусу, намотаного 
на жердину. Цей рекорд був зареє-
стрований 2009 року в місті Кастел-
ло. Назва цієї книги — «Фантастич-
но», вона складається з 11 казок.

• У 1997 році видали мікрокниж-
ку А. Чехова «Хамелеон» розміром 
0,9 х 0,9 мм.

• Найпопулярнішою на сьогод-
ні книгою залишається Біблія. 
Її кількість упродовж всієї істо-
рії існування налічує понад 6 мі-
льярдів примірників. Біблія пов-

ністю або частково перекладе-
на 2377-ма мовами народів світу, 
повністю видана 422 мовами. Над 
її перекладом працювали більше 
трьох тисяч перекладачів з різ-
них країн. Щорічно в країнах сві-
ту продається і роздається без-
коштовно близько 100 млн при-
мірників Біблії.

• Журнал Newsweek склав рей-
тинг найбільш відомих книг у сві-
ті, заснований на об’єднаних да-
них з десяти престижних рейтин-
гів кращих літературних творів. 
Коли складали список, то були 
взяті в розрахунок рейтинги від 
Опри Вінфрі, Вікіпедії, газет The 
Guardian і The Telegraph і видавни-
цтва Modern Library, яке спеціалі-
зується на класиці. Очолила  рей-
тинг усім відома книга «Війна і мир» 
Льва Толстого. 
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 ЛАСКАВО ПРОСИМО

 8 років КРК «Бархат» вражає бориспільців сюрпризами. Незабаром знову несподіван-
ка. Окрім смачних страв і запальних концертів, на відвідувачів чекатиме сучасна дитяча 
кімната, кулінарні майстер-класи та інші родзинки. Філософія КРК в тому, що кожен гість 
знайде тут щось для себе і лишиться задоволеним.

ТУСОВКИ 
на будь-який смак

Любителі «відірватися» знають, 
що КРК «Бархат» працює як кон-
церт-хол. У закладі відбуваються 
тематичні вечірки, концерти відо-
мих співаків, виступи діджеїв та 
зіркових гостей. Слідкуйте за афі-
шею «Бархату»!

Як здивувати клієнта вишу-
каними стравами та відмінним 
смаком, знає шеф-кухар. За пле-
чима в нього 14 років стажу, 8,5 
з них — на посаді шеф-куха-
ря.  Працював у Німеччині, Лит-
ві, відкривав перший ресторан 
литовської кухні у Києві.  

«Щоб страва вийшла вдалою, 
має бути цілеспрямованість на 
аудиторію, якій готуєш, аби за-
довольнити і основну масу клі-
єнтів, і особливі групи. Напри-
клад, зараз популярне веге-
таріанство. Готувати для веге-
таріанців складніше, ніж для 
пересічних людей. Складно 
зробити кулінарний шедевр із 
маленькою собівартістю: треба 

вмикати фантазію і експеримен-
тувати. Загалом надскладного в 
професії кухаря немає, якщо є 
бажання і знання. Ще секрет  —
працювати за покликом душі. На 
жаль, в Україні професія кухаря 
не популярна, тут залишилися 
лише фанати своєї справи, реш-
та — поїхали за кордон».

Шеф-кухар закладу запевняє, 
що «Бархат» закуповує продук-
цію місцевого регіону, тому вона 
свіжа, перевірена і якісна, а стра-
ви — смачні. «Співпрацюємо з 
місцевим українським виробни-
ком і вимагаємо якості. З фірма-
ми, де якість «кульгає», не співп-
рацюємо. Наша кухня працює на 
результат. Клієнти задоволені».

Головна фішка — МАНГАЛ 
Їжа на вогні користується особливою повагою серед 

клієнтів, тож мангал у «Бархаті» не вимикається.  Рум’яна 
скоринка й чудовий аромат страв із вогню — це смач-
но і корисно.

ДИТЯЧА КІМНАТА 
й майстер-класи для малечі

Незабаром батькам, які не знають, де на годин-
ку-дві лишити дітей під наглядом, аби вирішити 
важливі справи або ж відпочити, буде це де зроби-
ти. У «Бархаті» облаштовують сучасну велику ігро-
ву дитячу кімнату. До того ж, для маленьких відвід-
увачів «Бархату» в закладі проводитимуться май-
стер-класи з приготування їжі від кухарів закладу. 
Також діти побачать ресторан зсередини — будуть 
екскурсії до «святая святих». Окрім звичного ди-
тячого караоке, влаштовуватимуть і пісенні батли 
для юних співаків.

ПРОЕКТ ДЛЯ ВСІХ
Нині на старті ще один величезний проект 

для широкого загалу. Розсекречувати всі «фіш-
ки» у закладі не хочуть. Кажуть, до уваги клієн-
тів буде швидкий і смачний перекус в асорти-
менті, також можливість подивитися футбол, 
поспілкуватися і чудово провести час.

КОКТЕЙЛЬ у дорогу
Особливість цьогорічного літнього сезону в тому, що напої на 

будь-який смак можна буде купити прогулюючись парком. Такі про-
позиції коштуватимуть дешевше, ніж у ресторані, й здивують оригі-
нальною подачею.

ГАРНІРИ на замовлення
Віднині основні страви в меню подаватимуться без пропонова-

них до них гарнірів: гість сам складатиме ідеальний ланч. Підби-
рати можна буде не лише гарнір або ж відмовитися від нього, а й 
обрати бургер до смаку: наприклад, рибний чи м’ясний. Гість за-
мовлятиме і рівень прожарювання. 

СТАРТУЄ 
МОДНИЙ 
ФОРМАТ

МАНГАЛ

Ресторан починається з … ПОСУДу
Страва повинна заворожувати не лише смаком, а й апетитним 

виглядом, презентацією. Відтепер у «Бархаті» не лише цікаві пода-
чі, а й фірмовий посуд. Виготовляли його на замовлення КРК, тож 
заклад має свою фішку в сервіруванні. 

Роман 
РОМАНЕНКО 
про кулінарні 
шедеври

ВІД ШЕФА

м.Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 69а

(067) 387-40-04

Виїзні КЕТЕРІНГИ 
Серед комплексу послуг «Бархату» і виїзні церемонії, банкети, кете-

рінги різних рівнів. Клієнти не пошкодують,  довіривши спеціалістам 
«Бархату» обслуговування свят, корпоративів і за межами Борисполя. 

Р н починається з … ПОСУДу
лише смаком, а й апетитни

лише цікаві под
КРК т

Виїзні К
Серед комплексу послуг «Б р

рінги різних рівнів. Клієнти не пошкодую
«Бархату» обслуговування свят, корпоративів і за меж

ПОСУД

Ольга ОГНЯНИК

р ату»!
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 ГІСТЬ НОМЕРА

ЛІДІЯ 
НАГАЄВА 

ПРО ПАРАДОКСИ НОВОЇ ШКОЛИ, ВЧИТЕЛІВ 
«СТАРОЇ ЗАКАЛКИ» І МІФІЧНУ ЗАРПЛАТУ

ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ, УСПІШНИЙ ВИКЛАДАЧ БІОЛОГІЇ 
НВК «ГІМНАЗІЯ «ПЕРСПЕКТИВА», УЧНІ ЯКОЇ ШТУРМУЮТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКІ 
ОЛІМПІАДИ Й МАНи ТА ПЕРЕМАГАЮТЬ — ПРО ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗСЕРЕДИНИ.

Ольга КАЦАН

— Лідіє Михайлівно, де та-
лановитій дитині-біологу нині 
розвиватися? Яка роль юнацької 
науки в Україні?

— Не на належному рівні. У шко-
лі немає серйозної наукової робо-
ти. Рухає все ініціатива й ентузіазм 
вчителя. Єдине, в чому таланови-
тий учень може себе проявити, це 
МАН. Та  щоб зробити досліджен-
ня для захисту роботи, треба ба-
за. Школа не може задовольнити 
всі потреби для експерименту до 
роботи, тому доводиться ходити і 
просити. З радістю нас ніде не при-
ймають, в санстанцію, наприклад, 
треба велика кількість допусків, 
клопотання. У таких дослідженнях 
відіграють роль багато умов.  По-
винна бути і стерильність, і авто-
клави, і посуд, і реактиви. Якщо 
цього немає, то на опитуванні, ан-
кетуванні наукову роботу не зро-
биш. Це буде просто соцдосліджен-
ня.  Дитині, яка має здібності, важ-
ко, грає роль її особиста зацікавле-
ність та ініціатива батьків. Родина 
не повинна стояти осторонь, якщо 
може допомогти дитині. Одного ра-
зу мама закуповувала обладнання. 
Можна домовитися на товариських 
зв’язках з лабораторією про про-
ведення досліджень на їхній базі 
або поїхати в інститут ботаніки. За-
цікавленим має бути і вчитель. 

— Де ваші талановиті випус-
кники: за кордоном чи в Україні?

— Більшість в Україні, є й за кор-
доном. Нещодавно зустріла Андрія 
Лехана, який навчається в КПІ на 
факультеті біотехнологій. Влітку він 
поїде стажуватися в Канаду. Бака-
лавратуру хоче закінчити в Києві, 
магістратуру — планує за кордо-
ном. З його слів, науки в Україні ни-
ні немає. 

— Чи реально в тих умовах, які 
в нас є, побудувати нову школу?

— Переглядала нововведення, 
які планує принести нова школа. 
Гарна ідея давати дитині не тільки 
знання, але й уміння їх застосува-
ти в житті. Однак із процесом нав-
чання є проблеми. Перша — ве-
лика комплектація класів. Якщо в 
класі 36 учнів, їх не можна одно-
часно якісно навчити, бо на кож-
ну дитину з часу вчителя припа-
дає не більше хвилини. Якщо го-
ворити про зонінг, який має бути 
під час уроку, теж не можемо йо-
го реалізувати повністю. Треба по-
стійно парти переставляти: в од-
ному місці робимо дослідницьку 
роботу, в іншому — проективну, а 
в третьому — підручник читаємо, 
в четвертому самостійну викону-
ємо  — це займе 20 хвилин, тоб-
то півуроку. У такому випадку тре-
ба, щоб меблі були пристосовані 
під конкретну роботу. Ще не ба-
чила програм для старшокласни-
ків. Якщо програма буде такою, за 

якою викладаємо зараз, до неї чи-
мало претензій. Весь курс біології, 
який вивчався до 11 класу включ-
но, стиснули до 9-го. Діти, молод-
ші на 2 роки,  вивчають матеріал 
10 і 11 класу. По-перше, це вікова 
невідповідність, по-друге, навчан-
ня  можна схарактеризувати «га-
лопом по Європі», а по-третє, ми 
втрачаємо розумних дітей: немає 
коли розгледіти учня. Не вистачає 
часу, щоб показати схему розв’яз-
ку задачі. Тобто обсяг матеріалу 
лишили той самий, а кількість го-
дин на нього зменшили. Раніше ді-
тей поступово вчили від простого 
до складного. Тепер маємо прохо-
дити теми оглядово. Якщо це «ог-
лядово», то це нічого в результа-
ті: у дитини хаос у голові. Не знаю, 
що тоді вчити в 10-11 класах: зно-
ву до цього повертатися і буде но-

вий виток спіралі? Але ж це все і за 
один раз можна толково вивчити. 
Як на мене, не можна на одному 
поверсі розміщувати учнів молод-
шої і старшої школи. Вони один од-
ному заважають. У молодших урок 
триває 35 хвилин, і вони вже гала-
сують, бо перерва, а старшоклас-
ники ще досягають мети.  

— Що можете порадити Лілії 
Гриневич, щоб школа розвивала-
ся на ділі, а не на папері?

— Звертатися до практиків. Є на-
уковці, які зуби з’їли на теорії, але 
далекі від школи, не розуміють вчи-
телів. Якось на семінарі презенту-
вали підручники, одного автора  
питаю: «Як генетику, розраховану 
на 10 годин, втиснути у 5?» Відпо-
відь: «Оглядово». Як оглядово, як-
що треба задачі навчитися розв’я-
зувати? Коли складається навчаль-

на програма, вона має бути розра-
хована на  45 хвилин уроку. За цей 
час ми повинні не тільки дати но-
вий матеріал, а й опитати і закрі-
пити вивчене. Може, коли кілька 
разів по оновленій програмі «про-
женеш», побачиш, що можна вики-
нути, що ні. Але поки не бачу друго-
рядного, для мене все на першому 
місці.  Переступити через якусь те-
му теж не можу, бо вона може тра-
питися на ЗНО. 

— Проскакує думка, що програ-
ма з біології побудована навмис-
не так, щоб дитина нічого не ро-
зуміла, перевантажена теоре-
тичними термінами…

— Уся термінологія має під-
ґрунтя. Якщо діти (а вони просу-
нуті й розумні) вміють розшифро-
вувати суть терміна, то можуть до-
думатися, про що йдеться. Ті ж ав-

тотрофи, гетеротрофи: «гетеро» 
— різне, «авто» —сам. З цього вар-
то вибудовувати думку, а не тупо 
зазубрювати. 

— На скільки школа зараз при-
стосована до практики?

— Багато практичних і лабо-
раторних пропонують робити або 
оглядово, або демонстративно: 
тобто вчитель демонструє весь хід 
від початку до кінця, а діти експе-
рименти не відтворюють. Це пов’я-
зано з тим, що скоротилася програ-
ма і зменшилася кількість годин. У 6 
класі на роботу з мікроскопом від-
ведено три уроки, а вони найбільш 
цікаві. Але, щоб провести практич-
не заняття, у класі має сидіти не 36 
дітей. Бо це хаос. Услідкувати, щоб 
мікроскоп не впав, правильно сто-
яв, щоб хтось когось не вдарив і ко-
жен все правильно виконав — не-
можливо. Клас слід розбивати на 
групи. Одні мали б у розкладі прак-
тичну роботу з біології, друга ча-
стина — інший урок. Але це морока 
зі шкільним розкладом.  Вихід бачу 
один — спеціалізовані класи. Але 
не треба ділити дітей за вивченням 
предметів з 7 класу, це треба роби-
ти класу з 10-го, коли вони знають, 
що їм потрібно.  

— Чи забезпечені школи та-
блицями, мікроскопами, іншим 
приладдям? В кого через це має 
боліти голова? 

— Питання має бути вирішене 
на рівні України. Уряд повинен дба-
ти про майбутнє нації. Якщо фінан-
сування освіти йтиме за принципом 
залишку, ніякого забезпечення не бу-
де. Питання вирішуватиметься або 
за спонсорські кошти, або за бать-
ківські. Потрібно оновлювати пла-
кати, ремонтувати мікроскопи. Нор-
мальний сучасний робочий метале-
вий мікроскоп коштує приблизно 5 
тис. грн. Багато гарних шкільних та-
блиць були з Росії. Там більш чітко на-
лагоджена система їх виготовлення. 
У нас друкарні не беруться за випуск 
такої продукції, їм вигідніше друкува-
ти класні куточки, куточки з техніки 
безпеки тощо. І  кожен урок не про-
ведеш з Інтернетом.  

— Чи змінилися діти, їхнє 
ставлення до навчання? 

— Змінилися у бік спрощення. 
На перших етапах педагогічної ді-
яльності я думала, йдучи на робо-
ту: «Що б їм дати таке, щоб вони не 
написали»? Тепер усе навпаки. Ра-
ніше всі роботи були направлені на 
те, щоб дитина поміркувала, запи-
тання починалися словом «чому».  
Зараз це тексти, де треба не дума-
ти, а  вибрати готову відповідь. Па-
радокс нової школи: в тексті ми не 
перевіряємо причинно-наслідко-
ві зв’язки, не вчимо думати, а про-
сто відтворюємо інформацію. Ра-
ніше давали більше головного, а 
зараз його не виокремлюють.  Я 
передивилася свою роботу. Рані-
ше використовувала комп’ютерні 

ДОСЬЄ

 • Народилася 23 травня 
1966 р. в місті Баришівка 
Київської області. 

 • У 1989 р. закінчила Київський 
педагогічний інститут ім. 
М.Горького і більше 20-ти 
років працює в гімназії.

 • «Заслужений вчитель Укра-
їни».

 • За останні 6 років має 37 при-
зерів міського, 20 обласного, 
9 Всеукраїнського етапів 
олімпіади з біології. 9 при-
зерів міського, 6 обласного, 
2 Всеукраїнського рівнів у 
конкурсі-захисті МАН.  

 • Заміжня, має дорослого 
сина. 

• «Із процесом навчання є проблеми. Перша — велика комплектація класів. 
Якщо в класі 36 учнів, їх не можна одночасно якісно навчити».

• На випускному.
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 «ШЛЯХ ДО ЗІРОК»

Своїх талановитих дітей — пе-
реможців і призерів міського, об-
ласного, Всеукраїнських етапів 
Всеукраїнських олімпіад з базо-
вих дисциплін; міського, обласно-
го конкурсів-захистів науково-до-
слідницьких робіт учнів — чле-
нів Малої академії наук;  міських, 
обласних, Всеукраїнських конкур-
сів української мови та літератури 
імені Петра Яцика та імені Тара-
са Шевченка; різноманітних інте-
лектуальних та творчих конкурсів 
— на святі науки «Шлях до зірок» 
урочисто відзначили в Бориспіль-
ському НВК «Гімназія «Перспек-
тива». Цього навчального року 
таких учнів 94:

• 81 переможець міського, 10 пе-
реможців обласного, 1 переможець 
Всеукраїнського етапів Всеукраїн-
ських олімпіад з базових дисциплін;

• 18 переможців міського, 5 пе-
реможців обласного етапів кон-
курсу-захисту НДР МАН; 2 учнів 
будуть представляти Київську об-
ласть на Всеукраїнському етапі 
конкурсу-захисту НДР МАН.

• 56   переможців міських, 11 пе-
реможців обласних, Всеукраїн-
ських творчих конкурсів. 

  Учнів нагороджували грамотами 
й грошовими преміями у чотирьох 
номінаціях: «Юні знавці», «Майбут-
нє сьогодення», «Обдарованість та 
творчість», «Генії навчання».

  Хотілося б перерахувати й опи-
сати перемоги  всіх «олімпійців», 
але для цього потрібно було б ви-
пустити не одну книгу, тому відда-
ємо сьогодні шану нашим геніям:

• Шматкову Максиму — пере-
можцю міського, обласного, Всеу-

країнського етапів Всеукраїнських 
олімпіад з біології, екології; пере-
можцю міського, обласного етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захи-
сту НДР МАН (Всеукраїнський етап 
конкурсу захисту НДР МАН відбу-
деться з 19 по 24 квітня 2018 року);

• Ситнику Євгенію — перемож-
цю міського та обласного етапів 
Всеукраїнської олімпіади з мате-
матики, переможцю міського ета-
пу Всеукраїнських олімпіад з фізи-
ки, інформатики, біології;

• Коваль Владиславі — пере-
можниці міського та обласного 
етапів  Всеукраїнської олімпіади 
з географії; переможниці місько-
го етапу Всеукраїнських олімпіад 
з англійської мови та хімії;

• Буренкову Олегу — перемож-
цю міського та обласного етапів 
Всеукраїнської олімпіади з еконо-
міки, переможцю міського етапу 
Всеукраїнських олімпіад з матема-
тики та інформатики;

• Крастиченко Катерині — пе-
реможниці міського та обласно-
го етапів Всеукраїнського кон-
курсу-захисту  науково-дослід-
ницьких робіт учнів-членів МАН; 
переможниці міського етапу Всеу-
країнської олімпіади з української 
мови і літератури та  міського ета-
пу Міжнародного конкурсу з укра-
їнської мови    ім. Петра Яцика.

 Однією з найприємніших скла-
дових свята було вручення подяк 
батькам наших «олімпійців».

«Нам приємно висловлювати 
щиру вдячність родинам учнів, — 
стверджує директор закладу Кли-
менко Неоніла Іванівна, — адже 
вони в першу чергу повинні зна-

ти, що школа пишається досягнен-
нями їхніх дітей і радіє можливо-
сті навчати їхню доньку чи сина. 
Добре усвідомлюємо, що без під-
тримки батьків і розуміння з їхньо-
го боку, досягти таких результатів 
було б важко». 

Особливу подяку директор ви-
словила  учителям, які підготували 
учнів до участі в олімпіадах, кон-
курсах. Учительська праця копіт-
ка і, на перший погляд, непомітна, 
але є надзвичайно важливою. 22 
учителів закладу підготували пе-
реможців міських олімпіад та кон-
курсів, 9 — обласних олімпіад та 
конкурсів. Нагаєва Лідія Михай-
лівна, учитель біології, підготувала 
переможця Всеукраїнського рівня.

Проведення такого яскраво-
го свята було б неможливе без 
матеріальної допомоги спонсо-
рів, меценатів. Ми вдячні  тим, 
хто  розуміє, що нездари при-
лаштуються самостійно, а тала-
новитим потрібна допомога. Ви-
словлюємо нашу шану та подя-
ку: Шалімову Володимиру Іллічу, 
депутату Бориспільської міської 
ради; Мамедову Назіму Тофіко-
вичу, директору  державного під-
приємства «Зал офіційних деле-
гацій»; Бурому Андрію Миколайо-
вичу, власнику мережі магазинів 
«Диван-Хол»; Мартишку Валерію 
Івановичу, депутату Бориспіль-
ської міської ради, голові бать-
ківської ради; Борисенку Воло-
димиру Костянтиновичу,  приват-
ному підприємцю; Жуваку Петру 
Карповичу, депутату Бориспіль-
ської міської ради; Нагаєву Ми-
колі Миколайовичу,  приватно-
му підприємцю; Титаренко Майї 
Григорівні, приватному підпри-
ємцю; Свідру Сергію Миколайо-
вичу, приватному підприємцю; 
Коломієць Оксані Вікторівні, рес-
торатору, приватному підприєм-
цю; Маслу Миколі Дмитровичу, 
приватному підприємцю.

НВК «Гімназія «Перспектива» — 
це дерево, на гілках якого ростуть 
плоди науки — учні, які живляться 
мудрістю вчителів, а, виростаючи, 
стають особистостями, громадяна-
ми своєї держави.

Ми  пишаємося своїми розумни-
ми талановитими учнями. 

Заступник директора Бори-
спільського НВК «Гімназія «Перспек-
тива» С.Н.Большакова

94 «ОЛІМПІЙЦІ» 
У НВК «ГІМНАЗІЯ «ПЕРСПЕКТИВА» 

презентації, тепер від них відхо-
жу, найкраще на уроці — крейда 
і дошка. Треба вимальовувати по-
етапно клітину і її елементи. Коли 
чіпляєш одразу готовий малюнок, 
око розгублюється, а так сприйма-
єш все поетапно. 

— Чи є в школі радянщина? Як-
що так, чи варто її викоріню-
вати, адже багато прихильни-
ків думки про те, що радянська 
освіта була найкращою? 

— І я так вважаю. Вчителі «ста-
рої закалки» набагато «сильніші», 
вони — професіонали. Але ж не 
всі уроки можна провести у вигля-
ді гри. Вважаю, що подача матері-
алу в старшій школі має бути нау-
ковою. А урок-гру можна прове-
сти як закріплення вивченого. Ду-
маю, що варто взяти найкраще з 
радянської системи освіти і вдо-
сконалювати його.  

— Кажуть, молоді спеціаліс-
ти не йдуть до школи…

— Це проблема матеріального 
забезпечення. Підвищення зарп-
лат, про яке говорять, — міф. Не-
має у вчителя стажу, категорії — 
мінімалка з вирахуваннями. Сьо-
годні викладають ті, хто горить 
справою або продовжує династію. 

— Яка зарплата має бути у 
вчителя, щоб він віддавався 
роботі? 

— Не думаю, що зарплата віді-
грає головну роль. Щоб віддава-
тися роботі, треба, в першу чергу, 
мати комфортні умови проживан-
ня. Людина не повинна задумува-
тися про те, як їй добратися додо-
му і чи дочекається вона автобуса. 
Для мене зарплата не головне, на 
першому місці комфорт. Хоча наш 
молодий колега збирається викла-
дати у Києві, там доплата мера і від-
шкодування проїзду. Знаю, що, за 
законом, претендую на стипендію 
від держави, однак отримую лише 
надбавку від міського голови. 

— Переможців олімпіад і МАНів 
стимулюють достатньо? 

— Деякі вчителі вважають, що 
олімпіади і МАНи себе віджи-
ли й існують для рейтингу шкіл. 
Ні, адже талановитим дітям тре-
ба себе проявити. Вважаю, що 
стимулювання і дитини, і вчите-
ля має починатися з обласного 
рівня. Раніше в нас відбувалося 
свято, на якому відзначали пере-
можців обласних олімпіад і кон-
курсів. Зараз на День захисту ді-
тей школярів нагороджують цін-
ними подарунками. А про вчи-
телів часто забувають. До речі, 
добре, що нещодавно підняли 
суму стипендії Президента Укра-
їни, раніше вона була дріб’язко-
вою.  Має бути програма для під-
тримки обдарованих дітей, яка 
не тільки стимулюватиме заслу-
ги, а й сприятиме у грандах на 
закупівлю необхідних реактивів, 
обладнання для досліджень.  

— Хіба грамоти за склом, яки-
ми відзначають викладачів, не 
пережиток минулого?

— Людина, яка за 20 років отри-
мувала грамоти, заслужила на ме-
даль, яка дасть їй невелике мате-
ріальне забезпечення. Чомусь за-
раз немає просування на медаль 
Макаренка, Сухомлинського, «За 
заслуги перед Вітчизною» тощо. 

— Як треба підійти до сучас-
ної дитини, щоб вона вчилася 
на результат?

— Я дивлюся, наскільки скру-
пульозно виконує роботу дити-
на, чи посидюча, чи потрібен їй 
предмет. Однак останній пункт 
спірний: двоє учнів заявляли, 
що не біологи, а математики. По-
тім пробували себе і лишалися 
в біології. Звертаю увагу більше 

на хлопців, ніж на дівчат. У хлоп-
ців більш розвинена логіка, вони 
менше лякаються, метушаться, у 
них краще працює прогнозова-
ність і менше закоханості. Хоча 
й дівчата-біологи були. Хочеть-
ся відзначити Валентину Устьян-
цеву, Соломію Бойчук, Тетяну 
Зінченко. 

— В чому секрет вашого 
успіху? 

— До будь-якої роботи підхо-
дити професійно. Але спробува-
ти треба все: вийде — удоскона-
люй, ні — не трать часу. Я всту-
пала у виш заради географії, по-
працювала у школі психологом, 
а коли вийшла з декрету, завуч 
поставила перед фактом: «Не-
має годин географії, йди на бі-
ологію». «Не можу. Я ж її не лю-
блю!» «Іди, бо не буде годин ні-
яких». Вважаю, що зробила пра-
вильний вибір. 

— Було бажання піти в аспі-
рантуру?

— Так, але краще бути професі-
оналом-вчителем, ніж посереднім 
науковцем. Що б я там робила: 
пробірки переставляла? 

— Як вас підтримує родина?
— Вони в мене невибагливі. Ма-

карони — то макарони, хліб з мас-
лом — то хліб з маслом. Коли при-
ходжу додому пізніше, чоловік го-
тує. Він жодного разу не дорікнув, 
що через моєю зайнятістю йому 
нічого їсти.  

— Психологія допомагає у 
вчительській діяльності?

— Ще й як: іноді треба себе 
стримати, посміхнутися, зробити 
вигляд, що чогось не побачила. У 
спілкуванні з батьками не завж-
ди треба залишатися на рівних: 
вказати, в чому учень непра-
вий так, щоб нікого із сторін не 
образити.

— Чому більше не працювали 
психологом?

— Це така наука, де не видно 
результату. Вчитель провів урок, 
приходить на наступний і бачить, 
що дав, де недопрацював, що діти 
зрозуміли, що ні. У психології тако-
го не побачиш. 

— Чи відповідає ЗНО з біології 
шкільній програмі?

— Повністю, але варто враху-
вати, що воно побудовано за всім 
курсом, який вивчався протягом 
6 років. Навіть якщо дитина гар-
но вчиться, пам’ятати все з 6 кла-
су нереально. Уроків на повторен-
ня у старшій школі немає, тому по-
трібна або залізна сила волі, щоб 
самому повторювати програму, 
або репетитор чи курси.  

— Наскільки важливо вчи-
тельці залишатися в першу 
чергу жінкою?

— 90 % педколективу у школах 
— жінки. Приходячи на урок, ми 
повинні мати гарний вигляд. Бо-
юся «обабитися». Завжди нама-
гаюся пов’язати шалик, підібра-
ти кофтинку. Я проти спецфор-
ми, яку хочуть ввести вчителям 
і вже почали запроваджувати 
у деяких містах. Це обмеження 
свободи людини,  до того ж, ми 
не повинні бути, як в інкубато-
рі. Якщо людина красиво вдягне-
на, вона комфортно почувається. 
Так і урок вдало проведеш, і діти 
погляд на тобі затримувати бу-
дуть. Вчитель — діагноз, на ньо-
го скрізь дивляться. Навіть коли 
не дивляться, йому здається, що 
він у центрі уваги. 

— Ваша коронна вчительська 
фраза? 

— Можна і ведмедя навчити їз-
дити на велосипеді. Якщо вчитель 
добре знає свій предмет, він на-
вчить дитину.

• Директор закладу вітала найкращих учнів з визначними 
перемогами.
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 ЗНАЙ НАШИХ! ВОСЬМИЙ ФЕСТ

«МУЗИЧНИЙ 
КОМПОТ»-2018: 
«SHARP SHARKS», 
«ОРДЕР НА АРЕШТ» І СМАЧНА ЇЖА

Круті акули
18 травня у Dr.Pub відбудеть-

ся Блюзова вечірка, де гратимуть 
групи з Києва та Полтави. 

Минулого року, 11 листопада, 
на запрошення ініціатора фести-
валю Бориса Шапіро у КРК «Бар-
хат» виступили «Брати Гадюкіни». 
Слухачі запам’ятали гітариста гур-
ту — Андрія Скачко-Кудасова. Те-
пер він зіграє в Борисполі у складі 
акустичного дуету «Sharp Sharks» 
та рок-гурту «Дорослий Бенд». Не-
змінний ініціатор фестивалю Бо-
рис Шапіро говорить, що ідея блю-
зової вечірки спонтана: «Я поба-
чив відео, де Андрій Скачко грає 
Хендрікса. Ми були в «Бархаті» на 
концетрі «Братів Гадюкіних» — во-
ни стали жорсткішими, звук більш 
блюзовий — це якраз вплив тала-
новитого гітариста. Тепер цікаво 
буде послухати класичний блюз у 
його виконанні».

Музикант розповів про плани: 
«Ми граємо кавера, фолк, кантрі, 
блюз, Еріка Клептона, Стінга, Джо 
Кокера, Джимі Хендрікса. Роби-

ли окрему програму — повністю 
трибьют Хендрікса. Незвичайним 
є те, що Хендрікс в усіх асоціюєть-
ся з електрогітарою, а ми зроби-
ли це в акустиці. Наш дует — це 
акустика і вокал, у Борисполі ми 
зіграємо кілька авторських пісень 
та кілька каверів Хендрікса, ад-
же це буде вечір блюзу, то кого ж 
грати, як не Джимі! У «Доросло-
му Бенді» нас четверо, гітари вже 
електричні. Теж зіграємо Хендрік-
са, кілька блюз-рокових компози-
цій та рок-балад». 

• Детально. «Sharp Sharks» 
(«Круті акули») — це Андрій Ку-
дасов та Микола Тимощук. Вони 
— музиканти, які об’їхали весь 
світ. Киянин Микола Тимощук з 
7 років пише пісні англійською, 
українською та російською, за-
писувався і виступав у США, Ка-
наді, Європі й Китаї. Андрій Ку-
дасов має 30-річний досвід, 
працював з багатьма зірками, в 
тому числі з Робертом Плантом 
та Глорією Гейнор. 

 У травні в Борисполі пройде восьмий фестиваль су-
часної музики «Музичний Компот». 

• 19 травня у парку на тенісному корті бориспільців та гостей 
чекає сюрприз — свято смачної їжі, веселої музики та гумору з 
ведучим Валентином Шуткевичем. Організатори запрошують 
всіх приєднатися до свята.  

Гості з Полтави
Ще гурт, який можна буде по-

чути 18 травня, це полтавський 
«Ордер на арешт» — Юрій Руд-
ницький, Володя Суровікін, 
Анатолій Волик та Ілля Сухін. 

До нас гурт потрапив зав-
дяки фестклабівцю Юрію Руд-
ницькому, який розповів іс-
торію гурту: «Вперше «Ордер 
на арешт» зібрався в Полтаві 
ще в 1995, ми грали традицій-
ну музику, рок, блюз, рок-н-
ролл, орієнтувалися на «Рол-
лінг Стоунз», а у 1997 розбігли-
ся, у кожного свої справи бу-
ли. Я у 2001 переїхав до Києва, 
з друзями ми передзвонюва-
лися, і я не думав, що ми ще 
колись зберемося. Аж якось 
я проходив повз гітарний ма-
газин і купив гітару, щось зга-
дав, дечому навчився. З друзя-
ми зібралися квартетом. Вирі-
шили, що старі пісні грати не-
має сенсу, бо часи змінилися 
— в 90-х у нас, переважно, ро-
сійськомовний репертуар був. 
Ми залишили лише дві пісні, 
з яких починалася група. За-
раз пісні нові, українською мо-
вою, є пару польською, орієн-
туємося теж на традиційний 
рок і блюз, ритм-н-блюз. Пісні, 
в основному, пишу я. Наш ба-
рабанщик Ілля Сухін має уні-
кальне почуття ритму і, в пев-
ному сенсі, є нашим музке-
рівником. Ми раз грали в Бо-
рисполі, була добра солянка, 
про бориспільську рок-тусов-
ку найкращі враження, став-
лення — як до рідних людей. 
Охоче з кимось джем-сешн зі-
грали б, блюзову, з усіма гіта-
ристами, які братимуть участь 
у фестивалі».

Сергій КРУЧИНІН

20 квітня у міському будинку культури відбудеться концерт вихованців та 
вчителів Бориспільської дитячої музичної школи з традиційним майстер-кла-
сом та подарунками від меценатів. Поділитися досвідом цього року приїде 
доцент Національної музичної академії ім. Чайковського Анатолій Гончаров.

• Гурт «Sharp Sharks».

 «КОЛОСОК» — 
ЗОЛОТИЙ ПРИЗЕР

Олена ШЕВЧЕНКО

12 — 15 квітня у Борисполі 
відбувся Чемпіонат України з 
хокею на траві серед дівчаток 
2003 —2004 р. н. 

У змаганнях взяли участь 7 ко-
манд  із Вінниці, Коростеня, Бори-
споля, Сум (3 команди). Юним бо-
риспільським спортсменкам на 
полі не було рівних: у свої ворота 
вони не пропустили жодного голу, 
забивши у чужі 37 м’ячів.

Команда  ДЮСШ «Колосок» за-
йняла І місце. Минулого року юні  
хокеїстки були другими. За цей 
час майстерність дівчаток зросла 
настільки, що вони у своїй віковій 
категорії зараз знаходяться поза 
конкуренцією. Тренують спортс-
менок Наталія Станіславівна Васю-
кова, Марина Олексіївна Горохо-
ва, Тетяна Сергіївна Саленко.

За результатами ігор було ви-
значено кращих у багатьох кате-
горіях. Так, кращим гравцем ста-
ла вихованка «Колоска» Анастасія 
Багмет, кращим півзахисником — 
бориспілька Вікторія Колос. Кра-
щим воротарем визнано хокеїст-
ку з м. Полтави Маргариту Юр-
ченко, кращим захисником стала 
Анна Заєць із команди Суми-1, а 
кращим нападником — Єлизаве-
та Ведмідь (Суми-2).

Бориспільські хокеїстки — пере-
можці ігор — складуть кістяк збір-
ної України до 16 років (U 16) з хо-
кею на траві. Головним тренером 
цієї команди офіційно призначили  
Наталію Станіславівну Васюкову. 

У червні збірна спортсменок до 
16 років їде на міжнародний тур-
нір до Болгарії. Це буде черговий 
етап підготовки до чемпіонату Єв-
ропи, який відбудеться у наступ-
ному році у Польщі.

 МАЙЖЕ ДЕНДРОПАРК

РОЗЦВІЛИ МАГНОЛІЇ 
У БОРИСПОЛІ

Тетяна ВАСИЛЕНКО, 
фото автора

Бориспільцям не варто їха-
ти до столиці у ботанічний сад, 
щоб помилуватися цвітінням 
французької магнолії. 

Адаптовані до місцевих кліма-
тичних умов саджанці магнолій 
були закуплені й посаджені во-
сени 2017 року на території Кни-
шового  меморіально-паркового 
комплексу за кошти міського бю-
джету. Деревця мали стати части-
ною майбутнього дендропарку, 
створення якого — ідея міського 
голови Анатолія Федорчука. 

Днями два деревця магнолій, 
із посаджених семи, уже розцві-
ли. Квіти білі, великі, лапаті; пе-
люстки — міцні, ніби зроблені з 
воску,  із солодкуватим, здебіль-
шого ванільним, запахом — усе 
залежить від виду магнолій (у мі-
стах культивують понад 15 видів). 
Шкода, що біля дорогих дерев  на 
Книшовому комплексі немає таб-
личок із інформацією про росли-
ну та дату її висадження, як і обі-
цяли комунальники.

У міській раді зізнаються, якщо 
екзотичні деревця добре прижи-
вуться, то у влади є амбіційні пла-
ни висадити такі ж саджанці у цен-
трі міста. Вартість одного саджан-
ця магнолії міські чиновники озву-

чувати навідріз відмовляються, 
мовляв, щоб не було інсинуацій. 

• Деталі. Відомо, що магнолія —  
теплолюбна рослина. Росте вона  у 
затишку під розсіяним сонячним 
промінням. Користь цього дере-
ва велика — його компоненти ви-
користовують як у косметичних, 
так і у лікарських препаратах. До 
того ж, це окраса будь-якого саду 
чи скверу. 
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Городникам
 ДОБРОСУСІДСТВО

ГРЯДКА ЯК МИСТЕЦТВО

Має значення…
 Кожна рослина виділяє у пові-

тря і грунт фітонциди, тобто ре-
човини, якими вона захищається 
від шкідників і хвороб. Взаємний 
вплив рослин одна на одну назива-
ється алелопатією. Вибравши пра-
вильне сусідство овочів на горо-
ді, ми можемо збільшити урожай. 

… сусідство
Наші предки добре розумілися 

на облаштуванні змішаних грядок, 
їхні знання базувалися на досвіді 
не одного покоління городників. 
Пам’ятаю, ми малими усе допитува-
лися у бабці, чому вона між кукуру-
дзою та соняшниками сіяла гарбузи 
і горох. А вона відповідала, що так 
треба. І, дійсно, урожай усіх культур 
був таким, що усім вистачало: і лю-

дям, і курям, і тваринам. Адже горох 
збагачував грунт азотом, кукурудза 
і соняшник слугували йому опорою, 
а гарбуз своїм лапатим листям заті-
нював бур’ян і не давав пересиха-
ти грунту.

 Ще одне відоме з дитинства су-
сідство — морква і цибуля. Фітон-
циди останньої збережуть урожай 
коренеплода від морквяної мухи 
та кореневого кліща. Морква теж 
не залишиться у боргу: вона захи-

стить цибулю від цибулевої мухи і 
метелика. Натомість кріп буде не-
доречним на морквяних грядках. 
Ці рослини ведуть між собою бо-
ротьбу за вологу і поживні речо-
вини, а також обоє приваблюють 
морквяну муху.

Також ще з дитинства запам’я-
талося, що картоплю по периме-
тру обсаджували кукурудзою і ква-
солею. Ці рослини беруть вологу 
і поживні речовини із різних ша-
рів грунту, тому гарно уживають-
ся. А ще пам’ятаєте буйні зарості 
хріну і нагідок по картоплі і наста-
нову старших садити бульбу після 
часника і цибулі? Ці рослини успіш-
но боролися із патогенним грибом 
фітофторою, який часто вражає 
картоплю. Також бульбу  чергува-
ли із рядками буряка. Зараз уче-
ними доведено, що ці рослини, а 
ще квасоля та шпинат стимулюють 
ріст один одного.

Пригадаємо ще деяких гарних 
сусідів. Баклажани рекомендують 
висаджувати поряд з квасолею, бо-
бами, які відганяють колорадсько-
го жука. Недалеко можна також 
посадити огірки. Не завадять цьо-
му овочу кріп та петрушка. З по-
мідорами добре уживаються  го-
рох і базилік. А от біля перцю то-
мати не садять — будуть пригні-
чувати один одного. Петрушка та 
часник у міжрядді полуниці та су-
ниці відлякують слимаків і бере-
жуть рослину від сірої гнилі.  Ка-
пусту білокачанну слід розмісти-
ти поряд із салатом: захистить від 
земляних бліх. А от цвітну поряд із 
білокачанною садити не слід: вона 
буде погано в’язатися.  Кріп, посад-
жений у міжряддях капусти, відля-
кує гусінь і попелицю. Щоб відігна-
ти білана капустяного, поряд із ка-

пустою висаджують м’яту, полин, 
ромашку аптечну, по периметру — 
настурцію, нагідки, чорнобривці. 
Взагалі цими квітами можна обса-
дити кожну грядку — вони прива-
блюють корисних комах і відляку-
ють шкідників.

…довжина і ширина
Гарно, коли змішані грядки не 

дуже широкі і довгі: рослини-су-
сіди мають вільно почуватися і не 
затіняти одна одну. Невелика ши-
рина грядок дозволяє прополоти 
і обгорнути рослини, а також про-
вести інші маніпуляції (поливан-
ня, підживлення) не утрамбовую-
чи  грунт і не пошкоджуючи листя 
овочів.

…грядка на південь
Правильно облаштовані грядки 

розташовані з півночі на південь. 

Це сприяє більш інтенсивному і 
рівномірному освітленню рослин, 
а значить — рослини менше хворі-
ють і дадуть кращий урожай.

…метод Мітлайдера
Якщо звичайні грядки вас біль-

ше не влаштовують, можна удо-
сконалити метод вирощування 
овочів: перейдіть на посадки за 
Мітлайдером.

Американський ботанік Джекоб 
Мітлайдер розробив спосіб виро-
щування овочів на основі облаш-
тування високих грядок з борта-
ми і використання лише збалан-
сованого живлення мінеральни-
ми добривами. 

Ширина таких грядок 45 см, дов-
жина може бути довільною, але не 
більше 9 м. Відстань між грядками 
може бути не менше 75 см, а в іде-
алі 95 см. Грунт — суміш звичайної 
землі, піску і тирси. 

Рослини висаджують і висіва-
ють у два чи в один рядок. При 
такому розташуванні гарно пере-
суватися городом: легко органі-
зувати прополювання, поливан-
ня і підживлення рослин. Це та-
кож створює ідеальне освітлен-
ня для культур. Переваги таких 
насаджень очевидні. Не треба ве-
ликої площі городу, вирощування 
не залежить від погодних умов 
(такі грядки не заллє дощем, не 
покладе вітер, не спалить спека), 
якість урожаю не зумовлюється 
якістю грунту, отримуємо макси-
мальний урожай на мінімальній 
площі тощо.

 Зараз гаряча пора для 
городників. Недарма на-
родна приказка говорить: 
«Весняний день рік годує.» 
Господарю хочеться усе як-
найшвидше у землю вкину-
ти, щоб мати гарний уро-
жай овочів і зелені. Однак  
висадження слід проводи-
ти не хаотично, а ретельно 
підібравши рослини-сусі-
ди. Це дасть гарний урожай 
і задоволення від проведе-
ної роботи.

Висаджування 

овочів у змішаних невеликих 

грядках дає низку переваг: рослини менше 

вражаються хворобами, їх треба менше поливати, 

бур’ян не так швидко росте, гарним сусідам потрібно 

менше підживлення, зникає потреба у частій сівозміні. 

На змішаній грядці вирощують не більше трьох 

культур: ранню, на її місце висаджують основну, 

яка росте тривалий термін, і допоміжну 

рослину-сусіда.

…овочі замість квітів
На невеликій ділянці замість квітників можна обладнати ошатні  

грядки, чергуючи овочі за висотою стебел та кольором листя. Це і 
око порадує, і дасть непоганий урожай вітамінів. Наприклад, зелень 
салату буває кількох кольорів: від світло-зеленого до брунатного. 
До того ж, овочі можна висаджувати по колу, хвилеподібно чи гео-
метричними фігурами — це додасть грядці ошатності.

На міні-городі можна між овочами висадити квіти: чорнобривці, 
настурцію, календулу, ромашку аптечну тощо. Ці квіти знезаражу-
ють грунт від фузаріозу, рятують від дротянки чи нематод.

• Часник, посаджений в одному рядку з полуницею, відлякає слимаків і захистить ягоду від сірої гнилі.

• Посадка овочів на високих грядках на основі методу Мітлайдера. 
Використовується також у теплицях, парниках і навіть на балконах.
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ОВНИ. Час спустити-
ся на землю і братися 
до роботи. Будьте більш 

прагматичні. Постарайтесь уник-
нути будь-яких суперечок на сі-
мейному фронті та на роботі.

ТЕЛЬЦІ. Для вас зараз 
найголовніше питання 
роботи та кар'єри. Однак 

вам одночасно потрібно присвя-
тити більше часу родині, допомог-
ти слабшим та молодшим.

БЛИЗНЯТА. Ваші рішу-
чість та завзятість спри-
яють здійсненню найсмі-

ливіших задумів. Постарайтеся не 
планувати нічого серйозного на 
вихідні, побережіть здоров’я.

РАКИ. Непростий пе-
ріод. Не виключено, що 
якийсь важливий для вас 

проект доведеться змінювати чи 
починати все заново. Не нервуйте, 
заспокойтеся, зосередьтеся.

ЛЕВИ. Цього тижня тре-
ба буде встигнути багато 
чого: крім робочих про-

блем, з'являться домашні. У вихід-
ні будьте обачні, ймовірні інтриги 
та розмови за спиною.

ДІВИ. Допомагаючи ін-
шим, зрозумієте, як кра-
ще впоратися з влас-

ними проблемами. Ваші поради 
близьким людям будуть дуже сво-
єчасні. Здоров’я не підведе. 

ТЕРЕЗИ. Опинитесь у 
центрі уваги, до вашої 
думки прислухатимуть-

ся. Тільки не варто занадто кир-
пу гнути. Зустрічі з друзями краще 
запланувати на вихідні.

СКОРПІОНИ. Ризикова-
ні справи краще відклас-
ти. А поки що варто вчи-

тися поєднувати старе і нове, від-
кидаючи зайве. У вихідні можна 
трохи розслабитись.

СТРІЛЬЦІ. Довіряйте 
власній інтуїції. Імовір-
ні нетривалі, але важли-

ві зустрічі, знайомство з людьми, 
яким будуть цікаві ваші проблеми. 
Будьте обережніші в суботу.

КОЗОРОГИ. Займіть-
ся пошуками впливових 
зв'язків і достовірної ін-

формації. Добре б підійти до завер-
шення дрібних, але важливих для 
руху вперед справ, яких чимало.

ВОДОЛІЇ. Спробуйте 
спіймати вітер змін, щоб 
максимально скориста-

тися сприятливими можливостя-
ми. Вдасться зробити все заплано-
ване і, до того ж, заробити гроші.

РИБИ. Час підбивати 
підсумки. Не шкодуй-
те про втрачені можли-

вості, змінити минуле ви можете, 
тільки змінивши своє ставлення 
до нього. 

Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 23 — 29 КВІТНЯ

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 067-233-42-42

на МАЗ-самоскид 20 т
ВОДІЙ

Оплата щоденно, до 500 грн/день

ОПЕРАТОРИ-КАСИРИ
ОПЕРАТОРИ-
ПІСТОЛЕТЧИКИ

Тел.: (067) 659-73-93, Роман.

Необхідні працівники для роботи
на газово-бензиновій АЗС

(04595) 6-39-69
096 442-32-64

Ліц.: серія АГ №569471, від 20.01.2011 р.

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33


